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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

«Όλα τα πλάσματα στον κόσμο πηγαίνουν για ύπνο;» ρωτάει τους γονείς της 
ένα μικρό κορίτσι που δεν νυστάζει καθόλου. Από τα σαλιγκαράκια, που 
κουλουριάζονται στο καβούκι τους σαν κουβαράκια, μέχρι τις τεράστιες 
φάλαινες, που κολυμπούν αργά στριφογυρίζοντας σ’ έναν μεγάλο κύκλο στον 
ωκεανό. Όλα τα πλάσματα στον κόσμο πηγαίνουν για ύπνο! 
  
Λαμπερό και μαγευτικό, το "Κοιμήσου, τιγράκι μου!" Ενθαρρύνει τη γνωριμία 
με τον φυσικό κόσμο και κάνει τα γλυκά όνειρα να διαρκούν όλο το βράδυ. Για 
τρυφερές καληνύχτες! 

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


ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ένα τρυφερό κείμενο γεμάτο εικόνες, μια ιδιαίτερη και ευφάνταστη μέσα 
από τη λιτότητά της εικονογράφηση για ένα θέμα που "ταλαιπωρεί" κατά 
καιρούς πολλούς γονείς, το θέμα του ύπνου.  

Ακόμη κι αν δε θέλει να πάει το παιδί για ύπνο το βιβλίο αυτό μπορεί να γίνει 
μια τρυφερή αγκαλιά, που μέσα από τα παραδείγματα άλλων πλασμάτων 
και ζώων θα  οδηγήσει το παιδί "απαλά" στην αγκαλιά του Μορφέα. 

Ένα βιβλίο γεμάτο συμβολισμούς σε μια προσπάθεια να μας ενώσει με τη 
φύση. Ένα βιβλίο, που μπορεί να συντροφεύει καθημερινά το παιδί όταν 
πέφτει στο κρεβατάκι του. Ένα βιβλίο που δεν μπορεί παρά να γοητεύσει 
μέσα από την απλότητά του... Έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει το 
αγαπημένο βιβλίο πριν από τον ύπνο των παιδιών.  

Μια εξαιρετική επιλογή από τους γονείς για ανάγνωση πριν από τον ύπνο.  Το 
μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει... να κοιμηθεί η μαμά ή 
μπαμπάς πριν από το παιδί! 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Δραστηριότητες 

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τάξη ως αφορμή για 
δραστηριότητες σχετικές με τον βραδινό ύπνο. Ποιο παρακάτω 
δραστηριότητες αφορούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς: 

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για τα ζώα που αναφέρονται στο βιβλίο 

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για το πως κοιμούνται και άλλα ζώα και 
πλάσματα 

Να σκεφτούμε ιδέες που θα μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε εάν νιώθουμε ότι 
δεν νυστάζουμε 

Να συζητήσουμε για τα ωφέλη του καλού ύπνου και για τους λόγους, που 
είναι απαραίτητος στα μικρά παιδιά 

Να το χρησιμοποιήσουμε ως ανάνγωσμα πριν την μεσημεριανή ξεκούραση 
των παιδιών (πχ σε ολοήμερο τμήμα) 

Να ζωγραφίσουμε τα αγαπημένα μας αντικείμενα για την ώρα του ύπνου 

Να ζωγραφίσουμε ένα φανταστικό κρεβάτι, που θα θέλαμε να έχουμε στο 
δωμάτιό μας και να κοιμόμαστε σε αυτό 

Να ακούσουμε διάφορα και διαφορετικά νανουρίσματα και να μάθουμε να 
τραγουδάμε αυτά που μας αρέσουν περισσότερο 



 

Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/725-koimisou-tigraki-

papadopoulos.html  
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