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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια αγελάδα που δεν ήταν ευχαριστημένη με
τίποτα. Όλη μέρα τριγύριζε άσκοπα από δω κι από κει και για να γεμίζει τα
κενά που ένιωθε ψώνιζε ασυλλόγιστα. Ζήλευε τους πάντες και ήθελε να
μοιάσει σε οποιονδήποτε συναντούσε: από το πιο μικρό μυρμήγκι μέχρι ένα
γκρι δελφίνι.
Ώσπου μια μέρα η αγελάδα γνώρισε έναν χαμαιλέοντα κι ενθουσιάστηκε. Ο
χαμαιλέοντας άλλαζε συνέχεια μορφή κι εμφάνιση, ανάλογα με το περιβάλλον
που βρισκόταν. Η αγελάδα απορούσε πώς μπορούσε να το κάνει αυτό.
Παραδέχτηκε, τότε, ότι κι αυτή μπορούσε να μεταμφιέζεται σε οτιδήποτε

ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να βρει πουθενά τον εαυτό της. Ο χαμαιλέοντας
της έδειξε ποια είναι η ομορφιά της και την προέτρεψε να γίνει ηθοποιός. Με
τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να υποδυθεί όποιον ήρωα ήθελε, ενώ
ταυτόχρονα θα διατηρούσε ακέραια τη δική της προσωπικότητα.
Συχνά τα μικρά παιδιά ζηλεύουν ό,τι βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν να
το αντιγράψουν, χωρίς να ξέρουν το γιατί, όπως έκανε και η αγελάδα της
ιστορίας μας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού, ώστε να μη χρειάζεται να ζηλεύει ή να
αντιγράφει ό,τι βλέπει. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή οντότητα, με τα δικά του
ταλέντα και τα δικά του ενδιαφέροντα και κλίσεις.
Το βιβλίο αυτό διευκολύνει το συγκριμένο ρόλο του εκπαιδευτικού: να
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών του και να τους μάθει να σέβονται
τον εαυτό τους. Δεν είναι αυτός, όμως, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το
βιβλίο είναι χρήσιμο για το νηπιαγωγείο. Διαθέτει όμορφη και ζωντανή
εικονογράφηση, που είναι τέλεια εναρμονισμένη με το κείμενο. Επιπλέον, είναι
γραμμένο σε έμμετρο λόγο, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον και την
προσοχή των μαθητών της προσχολικής ηλικίας.
http://www.kosvoice.gr/%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8
D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B
3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/item/20124-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8
D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B4%CF%8E%E2%80%A6%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B
3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B
4%CE%B1-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8
2%E2%80%A6-%CF%84%CE%B9-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE-%CE%B7%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

