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«Το αόρατο αγόρι» της Trudy Ludwig.  

 

Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Τομ, το αόρατο αγόρι, ακούγοντας  

την αφήγηση από ένα εξαιρετικό παιδικό βιβλίο με θέμα τη φιλία. 

 

Για να «διαβάσουμε» το βιβλίο θα ακολουθήσουμε το link 

https://learningapps.org/watch?v=p8do9tsnv20 , όπου θα ακούσουμε την αφήγηση 

από την ομάδα «Ναι, μπορώ», όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο YouTube, ενώ 

ταυτόχρονα θα διαβάζουμε το κείμενο σε υπότιτλους. Επιπλέον θα βλέπουμε την 

υπέροχη εικονογράφηση του βιβλίου, από την Patrice Barton, η οποία δίνει την 

εικονιστική εξέλιξη του μικρού αγοριού που αρχικά στην αόρατη εκδοχή του 

εικονίζεται με χρώματα γκρίζα και ασπρόμαυρα και στη συνέχεια, όταν η παρουσία 

του γίνεται σταδιακά αισθητή, εικονίζεται με χρώματα, μιλώντας κατευθείαν στο 

μυαλό και την ψυχή μας για το πώς νιώθει το παιδί.   

 

Πριν ξεκινήσει η αφήγηση όμως θα σου εμφανιστεί μία ερώτηση: 

«Γιατί το αγόρι αυτό είναι αόρατο;». 

Σκέψου την απάντηση και μετά πάτα το κουμπί να συνεχίσει. 

 

Κατά την διάρκεια θα σε διακόψει άλλη μία ερώτηση. Μόλις σκεφτείς την απάντηση, 

συνέχισε. 

 

Στο τέλος της αφήγησης θα σου εμφανιστεί η τελευταία ερώτηση. Χμμ… σου έχει 

συμβεί άραγε; Πότε; 

 

Μόλις ακούσουμε όλη την ιστορία, θα ήθελα να ζωγραφίσετε τι θα παίζατε εσείς 

μαζί με τον Τομ και αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να του πείτε.  

 

Μην ξεχάσεις να γράψεις στην ζωγραφιά το όνομά σου και τον τίτλο του βιβλίου που 

άκουσες, δηλαδή "Το αόρατο αγόρι". Αν δεν θέλεις να το γράψεις μπροστά, μπορείς 

στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς.  

 

Όταν με το καλό ξαναβρεθούμε θα περιμένω με μεγάλη χαρά να την δω!  

 

Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε με την βοήθεια των γονιών σας να βγάλετε μία 

φωτογραφία την ζωγραφιά σας και να μου την στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

eleflampo@outlook.com . Μην ξεχάσετε όμως, ως θέμα να βάλετε το όνομά σας και 

το τμήμα σας. 
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