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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Θα ήθελες να κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, να μπορείς να μιλάς με τα ζώα, να 
αναπνέεις κάτω απ' το νερό ή να πετάς απ' το ένα αστέρι στο άλλο; Όταν 
ονειρεύεσαι, όλα μπορούν να γίνουν! 
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αναπνέεις κάτω απ' το νερό ή να πετάς απ' το ένα αστέρι στο άλλο; Όταν 
ονειρεύεσαι, όλα μπορούν να γίνουν! 
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ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ένα βιβλίο για τα όνειρα... Αυτά που βλέπουμε το βράδυ στον ύπνο μας και 
μας ταξιδεύουν, μας φαίνονται περίεργα, μας μπερδεύουν, μας τρομάζουν. Τα 
όνειρα μας έχουν διαφορετικά σχήματα και χρώματα, διαφορετικές υφές και 
συναισθήματα, όπως ακριβώς και η συναρπαστική εικονογράφηση του βιβλίου. 
Το βιβλίο των ονείρων θα ταξιδέψει τρυφερά τα μικρά παιδιά στον κόσμο των 
ονείρων και θα τα προκαλέσει να επισκεφτούν ακόμη και τα τρομακτικά  τους 
όνειρα... 

Η ασυνήθιστη εικονογράφηση που μας κάνει να νομίζουμε πως περπατάμε 
στον ονειρόκοσμο και ο απλός τρόπος με τον οποίο περιγράφει την κατάσταση 
των ονείρων δεν μπορεί παρά να το συγκαταλέξει στα αγαπημένα βιβλία των 
μικρών παιδιών! 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει δραστηριότητες και 
συμπληρωματικά φύλλα εργασίας: 

Δραστηριότητες: 

Να μιλήσουμε για τα όνειρά μας 

Να μιλήσουμε για όνειρα που μας τρομάζουν και γιατί 

Να ζωγραφίσουμε το πιο περίεργο όνειρο που έχουμε δει 

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας όνειρο 

Να φτιάξουμε με την τεχνική του κολάζ τον δικό μας ονειρόκοσμο, πολλά 
όνειρα μπερδεμένα όπως και όταν τα βλέπουμε στον ύπνο μας 

Να αναζητήσουμε πληροφορίες για το ποια άλλα πλάσματα ονειρεύονται 

Να αναζητήσουμε πληροφορίες για το γιατί ονειρευόμαστε 

Να ψηφίσουμε το πιο τρομακτικό όνειρο στην τάξη και το πιο όμορφο 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο παρακάτω .pdf αρχείο θα βρείτε το υλικό για να το εκτυπώσετε: 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ" 
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Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά όνειρό... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 
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