
Διαβάσαμε: "Καληνύχτα, λέμε!" από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

"Καληνύχτα, λέμε!". Αν είστε κι εσείς ένα γονιός ξαγρυπνισμένος και φυσικά κουρασμένος, 
τότε πρέπει να διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο του Jory John, εικονογραφημένο με το 
μοναδικό ύφος του Benji Davies, από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Το θέμα μας είναι ο ύπνος! Και πρωταγωνιστές της ιστορίας μας ένας αρκούδος και μια 
πάπια.

Ο Αρκούδος είναι πάρα πολύ κουρασμένος και δεν βλέπει την ώρα να πάει για ύπνο. Ο 
φίλος του ο Πάπιος όμως φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να κοιμηθεί. Έτσι 
επισκέπτεται τον αγαπημένο του γείτονα κι έχει ένα σωρό ιδέες για το πώς μπορούν να 
περάσουν την ώρα τους. Θέλει να τραγουδήσουν, να παίξουν χαρτιά, να διαβάσουν 
ιστορίες, να φτιάξουν κουλουράκια...

Τι θα γίνει; Θα τα καταφέρει τελικά ο Αρκούδος να ξεκουραστεί ή θα μείνει ξάγρυπνος;

Όπως καταλαβαίνετε φίλοι γονείς δεν θα αργήσετε και πολύ να ταυτιστείτε με τον Αρκούδο.
Θα ξυπνήσουν μνήμες, θα θυμηθείτε εκείνα τα βράδια που θέλατε απλά να βουλιάξετε στο 
κρεβάτι σας και δεν μπορούσατε. Σίγουρα όμως θα χαμογελάσετε τρυφερά καθώς θα δείτε
το μικρό σας και τα καμώματά του στην θέση της πάπιας. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε μικρά παιδιά από 3+ ετών. Την απόδοση στα ελληνικά έχει κάνει 
ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς. Το 2015 τιμήθηκε με έπαινο E.B. White Read-Aloud
στην κατηγορία εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου από την Ένωση Βιβλιοπωλών στις 
ΗΠΑ. 
Αστείο, γεμάτο χρώμα και ζωντάνια, με λίγα λόγια ώστε να γίνει κατανοητό από ένα μικρό 



παιδί, μεγάλα και καθαρά γράμματα ώστε να μπορέσει να το διαβάσει άνετα ένα παιδί που 
μόλις ξεκίνησε το Δημοτικό, αυτό το βιβλίο είναι σίγουρα μια σημαντική προσθήκη στην 
βιβλιοθήκη μας. Και μπορεί να γίνει κι ένα χρήσιμο εργαλείο για θεατρικό παιχνίδι και 
συζήτηση από την οποία μπορούν να προκύψουν και σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση 
με τον ύπνο του παιδιού.

Αυτό το βιβλίο δεν θα σταματήσει το παιδί σας από το να ξυπνάει την νύχτα. Άλλωστε δεν 
υπάρχει μαγική συνταγή για αυτό. Μάλλον θα βοηθήσει περισσότερο εσάς να χαλαρώσετε,
να χαμογελάσετε, να αντιμετωπίσετε με λίγο χιούμορ την άρνηση των παιδιών να 
κοιμηθούν και να πείτε "φάση είναι μωρέ, θα περάσει κι αυτό.".  

Και αν μη τι άλλο είναι μια καλή αφορμή για άφθονα γέλια λίγο πριν πείτε "Καληνύχτα, 
λέμε!".

http://www.kathemeragoneis.com/2017/01/kalinixta-leme-epbooks.html 

http://www.kathemeragoneis.com/2017/01/kalinixta-leme-epbooks.html
http://www.kathemeragoneis.com/2015/01/my-childrens-library.html
http://www.kathemeragoneis.com/2015/01/my-childrens-library.html

	Διαβάσαμε: "Καληνύχτα, λέμε!" από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος

