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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΗ ΣΙΝΗ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ποιος μπορεί άραγε να κάνει έναν ελέφαντα να χορέψει; Σίγουρα κάποιος 
εύσωμος. Με μια φωνή βροντερή όσο εκατό κεραυνοί μαζί. Και δυνατός. Ναι, 
οπωσδήποτε πολύ δυνατός! Ή μήπως όχι; Ένα βιβλίο που, με τον πιο 
διασκεδαστικό τρόπο, αποδεικνύει ότι όλα μπορεί να τα καταφέρει κανείς... 
αρκεί να μετατρέψει την "αδυναμία" του σε δύναμη! 

 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews.html


 

 ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Μια διασκεδαστική ιστορία για έναν ποντικούλη που ανακαλύπτει τελικά από 
που πηγάζει  η πραγματική δύναμη! Είναι άραγε η σωματική διάπλαση τόσο 
σημαντική όσο πιστεύει το ποντικάκι; Το μικρό και το μεγάλο, έννοιες που 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κόσμο των παιδιών, καθώς και η δύναμη της 
εικόνας είναι τα θέματα τα οποία, με πολύ εύστοχο τρόπο, πραγματεύεται το 
κλιμακωτό αυτό παραμύθι.  Μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για πολλές 
συζητήσεις και ακόμη περισσότερα και σημαντικά συμπεράσματα! 

Με μια εικονογράφηση ιδιαίτερα ευφάνταστη, ζωγραφισμένη θαρρείς από τα 
ίδια τα παιδιά, που ξεφυλλίζουν το βιβλίο. 

Όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας: "Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να μας 
δείξει πώς να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την "αδυναμία" μας σε δύναμη, 
κάνοντας έτσι ως και έναν ελέφαντα να χορέψει!" 

Ένα βιβλίο για όλα τα παιδιά που νομίζουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, 
αλλά κρύβουν μια τεράστια δύναμη μέσα τους, αρκεί να το γνωρίσουν! 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει: 

Δραστηριότητες: 

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας μέρος της ιστορίας. 

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας ζώο από την ιστορία και να 
αιτιολογήσουμε προφορικά το γιατί το ξεχωρίζουμε από τα άλλα. 

Να βρούμε κι άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε 
έναν ελέφαντα να χορέψει! 

Να συζητήσουμε για το πως μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν έχουμε 
θέληση και δύναμη μέσα μας. 

Να συζητήσουμε για το τι θεωρεί το κάθε παιδί αδύνατο να καταφέρει και να 
του προτείνουμε οι υπόλοιποι τρόπους που θα μπορούσε να καταφέρει αυτό 
που θέλει. 

Να φτιάξουμε τους ήρωες-ζώα του βιβλίου από χαρτόνι ζωγραφισμένο και 
κομμένο από τα παιδιά (με τη βοήθειά μας) και να παίξουμε την ιστορία στο 
κουκλοθέατρο. 

Να διαβάσουμε το Μύθο του Αισώπου με το Ποντίκι και το Λιοντάρι και να 
συγκρίνουμε τις δυο ιστορίες. 



Να δούμε βίντεο με ελέφαντες και να μάθουμε περισσότερα για τα μεγάλα 
αυτά ζώα. 

Να παραστήσουμε τους ελέφαντες (κινητικό παιχνίδι) με βαριά βήματα και 
κουνώντας την "προβοσκίδα" μας. 

Να παραστήσουμε τον ψύλλο (με μια γρήγορη μουσική) που είναι μικρός και 
ευέλικτος στην κίνηση. 

Να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι με ήρωες έναν ελέφαντα και ένα ψύλλο 

Να δραματοποιήσουμε την ιστορία. 

  

Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/739-elefantas-

xorepsei-papadopoulos.html  
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