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Ο ρόλος των ερωτήσεων στη ζωή ενός παιδιού αποτελεί δοµικό στοιχείο 

της µάθησης και της εξέλιξής του. Τα µικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα περίεργα 

για τον κόσµο που τα περιβάλλει. Οι ερωτήσεις προσελκύουν την προσοχή 

και το ενδιαφέρον σε γεγονότα και καταστάσεις, πρόσωπα και αντικείµενα. 

Θέτουν προβληµατισµούς και ενεργοποιούν το στοχασµό και τη σκέψη του 

ατόµου. Βοηθούν στην ανάκληση στη µνήµη προσωπικών εµπειριών και 

βιωµάτων, τα οποία συµβάλουν στη µάθηση.  Κατά τη διαδικασία των 

ερωτήσεων παίρνουν µέρος ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως η 

ανάλυση, η σύνθεση, η εφαρµογή, η γενίκευση, η εξαγωγή συµπερασµάτων, η 

αξιολόγηση, η επίλυση προβληµάτων και η κριτική σκέψη (Μπιρµπίλη, 

2008). 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της ανάγνωσης βιβλίων στην 

διανοητική, γλωσσική, συγκινησιακή ακόµα και την κινητική ανάπτυξη του 

παιδιού, όπως επίσης και στην κοινωνική, ηθική ανάπτυξη, αλλά και στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Σπινκ, 1990), θεώρησα σκόπιµο να 

αναζητήσω ένα εργαλείο ενεργοποίησης της σκέψης του παιδιού, µετά από 

την ανάγνωση ενός βιβλίου.  

Παράλληλα, η ανάγνωση ενός βιβλίου αποτελεί µια ιδιαίτερη στιγµή για 

το παιδί και την οικογένειά του (ενός ή περισσότερων µελών), καθώς 

πραγµατοποιείται στο σπίτι, µε τους γονείς ή και τα αδέρφια, αυξάνοντας την 

επαφή και επικοινωνία µεταξύ τους. Το βιβλίο που το παιδί δανείζεται από το 

σχολείο, αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα απλό αντικείµενο του σχολείου, 

το οποίο µεταφέρει στο σπίτι του. Είναι ένας σύνδεσµος οικογένειας – 

σχολείου, µια µορφή συνέχειας της σχολικής ζωής στο σπίτι και αντίστροφα. 

Για το λόγο αυτό έχει και ιδιαίτερη αξία.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρω στο σηµείο αυτό, ότι στη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού συµπεριλαµβάνεται και η ορολογία ανάγνωσης ενός 

βιβλίου, όπως, εξώφυλλο – οπισθόφυλλο, εσώφυλλο, ήρωας/ πρωταγωνιστής, 

πλοκή, κλπ.  



Μετά από τη βιβλιογραφική µου αναζήτηση δηµιούργησα µια λίστα 

πιθανών ερωτήσεων, οι οποίες θα µπορούσαν να άλλαζαν κατά διαστήµατα ή 

να επιλέγονταν κάποιες από αυτές ανάλογα µε τη θεµατική του βιβλίου.  

Στην προσπάθειά µου να δώσω µια περισσότερο παιγνιώδη διάσταση, τις 

ονόµασα «Το παιχνίδι των ερωτήσεων», ώστε το παιδί να µην συνδέσει τη 

διαδικασία ως καταναγκαστική εργασία, την οποία θα έκανε στο σπίτι το 

Σαββατοκύριακο και θα επέστρεφε στο σχολείο τη ∆ευτέρα.  

Ο κατάλογος των συνολικών ερωτήσεων που παρατίθεται στη συνέχεια, 

απευθύνεται σε νηπιαγωγούς. Η επιλογή µπορεί να γίνει µε προσωπικά 

κριτήρια, όπως αυτές που θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικές. Ωστόσο, στο 

φύλλο εργασίας που δίνεται στα παιδιά στο σπίτι, οι ερωτήσεις είναι το πολύ 

µέχρι δέκα ως δώδεκα στον αριθµό. Αρχικά οι ερωτήσεις είναι εύκολες και 

σταδιακά δυσκολεύουν. 

 

Ερωτήσεις 

1. Τι σου προκαλεί εντύπωση / τι τραβά την προσοχή σου σε αυτή την 

εικόνα (εξώφυλλο); 

2. Μπορείς να φανταστείς την ιστορία αυτού του βιβλίου; 

3. Ξεχωρίζεις κάποιο γράµµα; Γνωρίζεις κάποιο γράµµα από τις λέξεις του 

τίτλου; Ή «ποιο είναι το πρώτο γράµµα του τίτλου;» 

4. Ποιος ήρωας θα ήθελες να ήσουν εσύ; 

5. Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση του; 

6. Τι νοµίζεις ότι ένιωσε ο / η…..(ο ήρωας ή ο πρωταγωνιστής/ στρια, ή ο 

αντίπαλος, κλπ.) 

7. Τι θα έλεγες σε ένα φίλο σου  για να τον πείσεις να διαλέξει αυτό το 

βιβλίο; 

8. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό το βιβλίο; 

9. Έχεις διαβάσει κάτι παρόµοιο µε αυτό το βιβλίο; 

10. Ποιο είναι το βασικό θέµα αυτού του βιβλίου; 

11. Περιέγραψε ένα σηµαντικό γεγονός που έγινε στην ιστορία. 

12. Τι θέλει να πετύχει ο/η συγγραφέας µε αυτό το βιβλίο; 

13. Ποιος ήταν ο αγαπηµένος σου χαρακτήρας; Τι σου αρέσει σε αυτόν; 

14. Τι σκέφτεται ο πρωταγωνιστής/ ήρωας της ιστορίας; Για τι πράγµα θέλει 

να αγωνιστεί; 



15. Νιώθεις πώς τα κατάφερε στο τέλος; 

16. Αν σε άκουγε, τι συµβουλή θα ήθελες να του δώσεις; 

17. Τι σου έκανε µεγαλύτερη εντύπωση η πλοκή ή ο χαρακτήρας του ήρωα; 

Γιατί;  

18. Νοµίζεις ότι ο/η συγγραφέας ήθελε να προσέξεις τον ήρωα ή την ίδια την 

ιστορία (πλοκή); 

19. Είχε ποτέ την ίδια εµπειρία µε αυτό που γίνεται στην ιστορία; 

20. Σε τι είσαι διαφορετικός/ ή είσαι από τον ήρωα; 

21. Σκέψου πού πραγµατοποιείται η ιστορία. Αν ήσουν εκεί, τι θα µπορούσες 

να δεις;  

22. Τι θα ήταν διαφορετικό αν η ιστορία γινόταν σε άλλο µέρος; 

23. Νοµίζεις ότι ήταν ένα ευχάριστο ή βαρετό βιβλίο; Γιατί; 

24. Τι σκέφτεσαι για το βιβλίο αυτό;  

25. Τι θα ήταν διαφορετικό αν αυτή η ιστορία γινόταν πριν από 100 χρόνια;  

26. Τι σκέφτεσαι για τον πρωταγωνιστή; 

27. Ποιες σχέσεις αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο;  

28. Αν ήσουν µέσα στην ιστορία, τι σχέση θα ήθελες να έχεις µε τον ήρωα; 

29. Τι θα ρωτούσες τον ήρωα; ∆ιάλεξε από µία ως τρεις ερωτήσεις. 

30. Ποιος είναι λιγότερο σηµαντικός ήρωας; Τι προσέχεις σε αυτόν; 

31. Πιστεύεις ότι η ιστορία έγινε στην πραγµατικότητα; 

32. Μπορείς να βρεις κάτι που δε σου άρεσε σε αυτήν την ιστορία;  

33. Θα ήθελες να διαβάσεις κάποιο άλλο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα; 

34. Κοίταξε προσεκτικά το εµπρός εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο. Ποιο σου 

αρέσει περισσότερο; Γιατί; 

 

Ως προέκταση της δράσης δηµιουργούνται κάρτες, τις οποίες το παιδί µπορεί 

να επιλέξει στο σχολείο και να τις συµπληρώσει, είτε µόνος του, είτε σε συνεργασία 

µε συµµαθητές, που έχουν την κοινή εµπειρία της ανάγνωσης του ίδιου βιβλίου. Ένα 

ή περισσότερα παιδιά διαλέγουν µια κάρτα στην τύχη και συµπληρώνουν το 

ερώτηµα. Παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της τάξης την κάρτα τους, κατά την 

καθιερωµένη κάρτα της παρουσίασης παραµυθιού. Αρχικά µπορεί να γίνεται αυτό µε 

το παιδί που αναλαµβάνει την παρουσίαση του παραµυθιού που δανείστηκε στο 

σπίτι.  



Στη συνέχεια παρατίθεται το αρχικό φύλλο των ερωτήσεων και οι δείγµα  

καρτών. Ολόκληρο το αρχείο των καρτών επισυνάπτεται σε άλλο αρχείο. 
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