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Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

Τ… όπως Αποστόλης
Μελίνα Καρακώστα
Σελ. 54
∆ραστηριότητες για Β΄ & Γ΄ τάξη
Συγγραφέας: Η
Μελίνα Καρακώστα γεννήθηκε στο Παρίσι. Σπούδασε
µουσική, ιταλική και κινεζική φιλολογία. Έζησε στην Αθήνα,
όπου εργάστηκε ως µουσικός και µεταφράστρια.
Ασχολήθηκε, επίσης, µε µουσικές αφηγήσεις παραµυθιών.
Έγραψε µία συλλογή διηγηµάτων, ένα µυθιστόρηµα και
πολλά παραµύθια.
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαµβάνει
έξι ιστορίες, οι οποίες αναφέρονται
σε θέµατα που απασχολούν τα παιδιά
µικρής ηλικίας. Ο λόγος είναι λόγος
παιδιού και οι απορίες εκφράζονται
µέσα από έναν εντελώς ιδιαίτερο και
απλό –αλλά όχι απλοϊκό– τρόπο.
1. Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν
µεγαλώσεις;
Εδώ ο Αποστόλης ονειρεύεται να
µεγαλώσει και να βγάλει πολλά
χρήµατα, όχι τόσο για κείνον αλλά
για να τα δώσει στους γονείς του, οι
οποίοι λείπουν όλη την ηµέρα στις
δουλειές τους και δεν τους χορταίνει
όσο θα ήθελε.
2. Ποιο είναι το πιο παράξενο
πράγµα που σου έχει συµβεί;
Ο Αποστόλης εκφράζει τα
συναισθήµατά του πριν και µετά τη
γέννηση της µικρής του αδελφής.
Περιγράφει επίσης τις µικρές
σκανταλιές που κάνει για να τραβήξει
την προσοχή των γονιών του, αλλά
στο τέλος εκφράζει την ειλικρινή
αγάπη του για την αδελφή του.
3. Η δασκάλα µου: Ο Αποστόλης
περιγράφει τη δασκάλα του µε το
δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γράφει µε
ευαισθησία και για όσα ενδεχοµένως
τον πληγώνουν, όπως η ιδιαίτερη
µεταχείριση του γιου της

διευθύντριας.
4. Το αφεντικό του µπαµπά µου. Η
επίσκεψη του αφεντικού του πατέρα
του Αποστόλη γίνεται αφορµή να του
κάνει «κήρυγµα» η µητέρα του για το τι
πρέπει να πει και τι όχι. Στο τέλος όµως
θα πέσει εκείνη στην παγίδα και θα
µιλήσει κατά λάθος για τη µεγάλη µύτη
του αφεντικού!
5. ∆εν πρέπει να λέµε ποτέ ψέµατα. Ο
Αποστόλης προσπαθεί να διακρίνει τα
συνηθισµένα ψέµατα από τα κατά
συνθήκη ψέµατα των µεγάλων.
6. Ο Αϊ-Βασίλης: Τα δώρα του ΑϊΒασίλη κρύβουν µια έκπληξη για τον
Αποστόλη, αφού κατά τύχη παίρνει δύο
ίδια δώρα και όχι το αληθινό πόνι που
έχει ζητήσει. Συγχρόνως, αποκαλύπτεται
στον αναγνώστη ότι το Τ… προέρχεται
από το «Τόλης», όπως φωνάζουν
χαϊδευτικά οι δικοί του τον Αποστόλη.
Θεµατικοί άξονες:
 Σχέσεις παιδιών-γονέων
 Εργασία
 Σχέσεις αδελφών
 Ζήλια – για το µικρότερο
αδελφάκι
 Γκάφες
 Ψέµατα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Μπορείτε να παίξετε µε τον τίτλο του
βιβλίου. Από πού βγαίνει άραγε το
αρχικό Τ αντί του Α;
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Και οι έξι ιστορίες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη,
η οποία µπορεί να οδηγήσει και σε παραγωγή λόγου µε άξονα το θέµα της
κάθε ιστορίας.
Σχολιάστε και συζητήστε στην τάξη τα παρακάτω:
σ. 12: «Έχω τόσα πολλά να πω στον µπαµπά µου, που τα γράφω σε ένα
τετράδιο για να µην τα ξεχάσω»: Γιατί ο Αποστόλης έγραφε όσα είχε να πει
στον µπαµπά του; Εσύ κουβεντιάζεις µε τους γονείς σου; Με τον µπαµπά
σου; Τι λέτε και τι κάνετε όταν βρίσκεστε µαζί; Θα ήθελες να τον
βλέπεις παραπάνω, όπως και ο Αποστόλης;
σ. 18: «Γιατί, αν αργήσω πολύ, ο µπαµπάς και η µαµά θα γίνουν σαν τον
παππού και τη γιαγιά, που δεν δουλεύουν, αλλά δεν παίζουν µαζί µου, γιατί οι
παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πάντα κουρασµένοι και βλέπουν όλο
τηλεόραση». Οι δικοί σου παππούδες; Πώς περνάς µαζί τους; Τι κάνετε;
σ. 19: Πριν αρχίσετε το διάβασµα της δεύτερης ιστορίας, ζητήστε από
τους µαθητές σας να σας περιγράψουν ποιο είναι το πιο παράξενο πράγµα
που τους έχει συµβεί. Συγκρίνετε τις ιστορίες τους µε την ιστορία που
περιγράφει ο Αποστόλης.
σ. 21: «Το καλό όµως είναι πως η αδελφή µου δεν έχει µάθει να µιλάει
ελληνικά και έτσι, όταν οι γονείς µου δεν είναι στο δωµάτιο, εγώ της τραβάω
την πιπίλα και της παίρνω τα παιχνίδια και µετά τρέχω στο δικό µου
δωµάτιο». Εσύ έχεις µικρότερα αδέλφια; Θυµάσαι κάποια σκανταλιά που
έκανες χωρίς να σε πάρουν είδηση οι µεγάλοι; Τι νιώθεις για τα αδέλφια
σου;
σ. 28
Είστε έτοιµοι να ακούσετε την ειλικρινή γνώµη των µαθητών σας;
Ρωτήστε τους ευθέως και συζητήστε µαζί τους για το πώς βλέπουν τη
δουλειά σας στην τάξη. Μπορείτε, επίσης, να τους ζητήσετε να σας
περιγράψουν πώς θα ήθελαν «Τον καλύτερο δάσκαλο του κόσµου» ή
«Μία µέρα στο σχολείο όπως θα την ήθελα εγώ».
σ. 36
Ποια είναι η µεγαλύτερη γκάφα που έκανες ποτέ;
σ. 54
Μπορείς να θυµηθείς κάποιο δώρο που ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη και
εκείνος σου έφερε κάποιο άλλο στη θέση του; Πώς ένιωσες; Τι έκανες;
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