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Όταν κοιμόμαστε, μένουμε σχεδόν ακίνητοι και δεν επικοινωνούμε 
ιδιαίτερα με τον κόσμο γύρω μας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου 

στρεφόμαστε στον εαυτό μας για να τακτοποιήσουμε,  
να επιδιορθώσουμε και να οργανώσουμε. Καθώς δεν έχουμε πλήρη 

συνείδηση του περιβάλλοντος γύρω μας, είμαστε ευάλωτοι. Για αυτό 
διαλέγουμε για να κοιμηθούμε ένα μέρος όπου νιώθουμε ασφαλείς.

Πού κοιμούνται; 
Θέλεις να ενώσεις καθέναν με το κρεβάτι του;
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ

Τα ψάρια κοιμούνται 
με τα μάτια ανοιχτά.

Όταν το ένα ημισφαίριο

του εγκεφάλου του δελφινιού

κοιμάται, το άλλο είναι ξύπνιο.

Οι αγριόπαπιες κοιμούνται στην επιφάνεια
του νερού σε ομάδες. Όσες βρίσκονται στο κέντρο
δεν ανοίγουν συχνά τα μάτια, ενώ οι υπόλοιπες

ανοίγουν κάθε τόσο το ένα μάτι για να επιτηρούν
το περιβάλλον γύρω τους.

Όλα τα ζωντανά πλάσματα κοιμούνται παρά τους κινδύνους 
που μπορεί να παραμονεύουν. Με αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψεις 

πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος!
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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα ημερόβια ζώα και φυτά 
κοιμούνται, τα νυχτόβια ασχολούνται με τις δραστηριότητές τους. 

Και αντίστροφα, όταν ξημερώνει, τα νυχτόβια πάνε για ύπνο 
ενώ τα ημερόβια ξυπνούν.

Βάλε σε κύκλο τα ζώα που είναι δραστήρια τη νύχτα.

Απαντήσεις: το ποντίκι, η νυχτερίδα, η αλεπού, ο ασβός, η κουκουβάγια, η γάτα, ο σκαντζόχοιρος.
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Η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της μέσα σε 24 ώρες. 
Τα περισσότερα ζωντανά πλάσματα στον πλανήτη μας ακολουθούν 
αυτό τον κιρκάδιο ρυθμό χάρη στο εσωτερικό βιολογικό ρολόι τους.

24ωρο
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Τι σημαίνει ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ;
(κουίζ!)

Τι σημαίνει η λατινική λέξη circa;

Τι σημαίνει η λατινική λέξη dies;

Θέλεις να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση;

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΙΩΠΗΛΟΣ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Circa = κατά τη διάρκεια / dies = ημέρα. Κιρκάδιος σημαίνει: «αυτός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας ημέρας».



Άνθρωποι και ζώα κοιμόμαστε.
Όλοι κοιμόμαστε!

Είναι ο ύπνος τελικά ένα μυστήριο;
Πώς θα το λύσεις;

Άνοιξε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο 
δραστηριότητες και πολύτιμες πληροφορίες 

για να το ανακαλύψεις!

Σε τι μας χρησιμεύει 

ακριβώς ο ύπνος;

Τι μας συμβαίνει όταν κοιμόμαστε;

Γιατί είναι 
τόσο σημαντικός;

www.epbooks.gr
Κωδ. μηχ/σης 16.814

Βασισμένο στη σύλληψη της Isabelle Filliozat, 
ψυχοθεραπεύτριας και εκπροσώπου της Θετικής Γονεϊκότητας 

στη Γαλλία και συγγραφέα των σειρών 
«Τα Σημειωματάρια των Συναισθημάτων» και «Θετική γονεϊκότητα».

Σε συνεργασία με την καθηγήτρια Karen Spruyt, 
αναπτυξιακή νευροψυχολόγο, με ειδίκευση στον ύπνο.

Εικονογράφηση Amandine Laprun.


