Εκπαιδευτικό
υλικό

NEO

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Παρατήρησε προσεκτικά το εξώφυλλο του βιβλίου. Βλέπεις στον τίτ
λο του κάτι ασυνήθιστο; Ποιες εικόνες και ποια χρώματα χρησιμοποιού
νται για να γίνει πιο ελκυστικό;
Συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις για να εξηγήσεις τι σου αρέσει
στο εξώφυλλο του βιβλίου:

• Ο τίτλος είναι ενδιαφέρων γιατί .............................. .
•	
Μου αρέσει το .............................. χρώμα που χρησιμοποιείται στο εξώ
φυλλο, γιατί .............................. .
•	
Νομίζω ότι το εξώφυλλο τραβάει την προσοχή επειδή ........................ .

Στράφηκα πάλι προς το φρούτο και τότε αναπήδησα τρομαγμένος καθώς άρχισε να
κινείται, τραντάζοντας πάλι το συρτάρι – και αυτή τη φορά είδα ξεκάθαρα τη μια πλευρά
του να εξογκώνεται. Θαρρείς και στο εσωτερικό του υπήρχε κάτι που προσπαθούσε να
πεταχτεί έξω! Η φλούδα τεντώθηκε και τα αγκαθωτά φύλλα άρχισαν να προεξέχουν,
καθώς το εξόγκωμα κινήθηκε κάτω από την επιφάνεια. Θυμήθηκα το σκουλήκι που
είχα βρει κάποτε σ’ ένα αχλάδι από τον κήπο. Τι θα έκανα αν μέσα από το φρούτο του
δράκου ξεπεταγόταν κάποιο τερατώδες είδος σκουληκιού; Το πράγμα στο εσωτερικό
συστρεφόταν και σπαρταρούσε και έσπρωχνε. Άρχισα να πισωπατώ. Δεν ήθελα σε καμία
περίπτωση να δεχτώ επίθεση στο πρόσωπο από ένα μεταλλαγμένο σκουλήκι.
Όμως, τη στιγμή που έκανα ένα ακόμα βήμα προς τα πίσω, σκόνταψα πάνω στον Κινγκ
Κονγκ και σωριάστηκα στο πάτωμα. Κράτησα τα μάτια μου καρφωμένα στο συρτάρι που
ταρακουνιόταν ακόμη. Και τότε ακούστηκε ένα ισχυρό…

ΠΟΠ!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

•	
Τι γνωρίζεις για τους δράκους; Έχεις διαβάσει άλλες ιστορίες σχετικά με αυτούς;
•	
Με βάση το παραπάνω απόσπασμα, πού βρίσκεται ο δράκος;
•	
Τι πιστεύει αρχικά ο Τόμας ότι είναι αυτό που πάει να βγει από το φρούτο του
δράκου;
•	
Τι μπορεί να αισθάνεται ο Τόμας καθώς παρακολουθεί κάτι που προσπαθεί να
πεταχτεί από το εσωτερικό του φρούτου του δράκου;
•	
Ποιες λέξεις χρησιμοποιεί η συγγραφέας για να σε βοηθήσει να φανταστείς
αυτή τη σκηνή; Δώσε κάποια παραδείγματα.

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΔΡΑΚΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ!

•	
Η υπόθεση μιας ιστορίας και οι ήρωές της ζωντανεύουν στο μυαλό των αναγνωστών χάρη
και στην υπέροχη εικονογράφηση. Παρατήρησε την εικόνα του Τόμας στο κρεβάτι. Τι σου
αρέσει σε αυτή την εικόνα; Ποια στοιχεία προσθέτει στην αφήγηση; Ποιες λεπτομέρειες έχει
αποτυπώσει η εικονογράφος και για ποιο λόγο;
•	
Δραματοποίησε τη σκηνή όπου ο Τόμας ανακαλύπτει έκπληκτος τι ακριβώς συμβαίνει μέσα
στο συρτάρι του.
•	
Στη συνέχεια κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να φανταστείς τον δικό σου δράκο να
βγαίνει από το φρούτο του δράκου. Πώς μοιάζει; Έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον κά
νουν μοναδικό; Πώς θα τον ονόμαζες και για ποιο λόγο;
•	
Ζωγράφισε το δικό σου δρακο-κατοικίδιο και δώσε του ένα όνομα.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Παρατήρησε προσεκτικά το εξώφυλλο του βιβλίου και το χάος που έχουν προκαλέσει
οι δράκοι στο δωμάτιο του Τόμας. Σκέψου το υπνοδωμάτιό σου ή κάποιο άλλο δωμάτιο του
σπιτιού σου όπου το δρακο-κατοικίδιό σου θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω. Σχεδίασε το
δικό σου εξώφυλλο που να αποτυπώνει πόσο μεγάλη ταλαιπωρία είναι να έχεις έναν δράκο
για κατοικίδιο.

«Νυχτερίδα!» ούρλιαξε (η κυρία Μπάτενμπεργκ), ενώ πέρασε τρέχοντας από μπροστά μας.
«Μια νυχτερίδα με τεράστια φτερά στο κυλικείο!»
«Οι δράκοι!» είπα μέσα από τα δόντια μου. Διασχίσαμε φουριόζοι τον διάδρομο, και μόλις ορμήσαμε
μέσα στο κυλικείο, ρουκέτες από πουρέ πατάτας μάς χτύπησαν στο πρόσωπο. Ο Ήλιος είχε
στρογγυλοκαθίσει μέσα σ’ ένα ταψί με πουρέ, τινάζοντας με την ουρά του μεγάλα κομμάτια στον αέρα,
ενώ καταβρόχθιζε τον υπόλοιπο. Στο μεταξύ, η Κριστάλ είχε καταφέρει να καλύψει με πάγο ολόκληρο
τον πάγκο της κουζίνας και καταβρόχθιζε όλο χαρά τις κροκέτες ψαριού.
Έψαξα ολόγυρα για τον Λάμπη, αλλά δεν τον είδα πουθενά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

•	
Με ποιον τρόπο η συγγρα

•	
Ποια είναι τα μέλη της ομάδας των τεσσάρων υπερη

φέας και η εικονογράφος κάνουν
αστεία αυτή τη σκηνή; Ποια άλλα σημεία της ιστορίας
σε έκαναν να γελάσεις;
•	
Τι είδους αταξίες θα έκαναν οι δράκοι αν βρίσκονταν
στο σχολείο σου;

ρώων; Τι κοινό έχουν μεταξύ τους;

•	
Ποιο λάθος έχει κάνει η ομάδα των υπερηρώων σε αυτό
το απόσπασμα; Τι έχει συμβεί;

ΔΡΑΚΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ!
Πρώτα απ’ όλα, βρες έναν συμμαθητή ή κάποιον φίλο σου που λατρεύει τη σειρά βιβλίων «Το αγόρι που
μεγάλωνε δράκους». Στη συνέχεια συζητήστε σε ποιες αίθουσες ή άλλα σημεία του σχολείου σας θα μπορούσαν
οι δράκοι να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη αναταραχή. Επίσης, σκεφτείτε τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να
καταστρέψουν ή να κάνουν άνω κάτω. Για παράδειγμα, στην ιστορία αυτή οι δράκοι ξεφεύγουν από την αποθη
κούλα και ορμούν στο κυλικείο.

•	
Σημειώστε τις ιδέες σας στον παρακάτω πίνακα. Ποια είναι τα σημεία και τα αντικείμενα «υψηλού κινδύνου»;
•	
Με τη βοήθεια του πίνακα, γράψτε από μια παράγραφο με θέμα έναν ή περισσότερους δράκους έτοιμους για
όλα στο σχολείο σας. Προσπαθήστε να κάνετε ευχάριστη και διασκεδαστική την περιγραφή παρουσιάζοντας
τα προβλήματα που προκαλούν.
ΣΗΜΕΙΑ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Στο τρίτο βιβλίο της σειράς, η ομάδα των υπερηρώων έχει κα
ταφέρει να προστατεύσει το δέντρο με τα φρούτα του δράκου, και
ο Τόμας και ο Λάμπης είναι πιο κοντά από ποτέ. Στο εξώφυλλο του
βιβλίου παρατήρησε την έκφραση του προσώπου του Τόμας και τη
στάση του σώματός του. Τι πιστεύεις ότι σκέφτεται; Τι δείχνει η εικο
νογράφηση όσον αφορά τα συναισθήματά του για τον Λάμπη;
Στο συννεφάκι γράψε ποιες σκέψεις νομίζεις ότι περνούν από
το μυαλό του Τόμας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση του με τον Λάμπη
και τις περιπέτειες που μέχρι στιγμής έχουν ζήσει μαζί.

Η αγανάκτηση φούντωσε μέσα μου και δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. «Γιατί το κάνεις αυτό;
Δε γίνεται να το κρατήσεις μυστικό. Τι θα συμβεί όταν τους ανακαλύψουν;
Ή μήπως αυτό θέλεις να γίνει; Αυτό είναι, έτσι; Θέλεις να το πεις σε όλο τον κόσμο! “ Έι, είμαι ο Λίαμ.
Είμαι ο βασιλιάς των δράκων”. Τέτοιος φιγουρατζής που είσαι».
Ο Λίαμ έσμιξε τα φρύδια του, και έκανα ένα βήμα πίσω, έτοιμος για τη σπρωξιά που ήμουν σίγουρος ότι
θα μου έριχνε αυτή τη φορά. «Σκάσε» φώναξε ο Λίαμ. «Δεν είναι αυτό». «Και τότε, γιατί το κάνεις;»
Άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει, αλλά μετά το ξανάκλεισε. Τα χείλη του σφίχτηκαν,
σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει τις λέξεις. «Λοιπόν;» γρύλισα.
«Ο Μάξι είναι φίλος μου» ψέλλισε τελικά ο Λίαμ. Και μετά πρόσθεσε: «Είναι ο μόνος που δε μ’ έκανε πέρα».
Με κοίταξε κατάματα, και τότε θυμήθηκα τη μαμά μου που είχε πει ότι εμείς οι δύο ήμασταν κάποτε φίλοι.
Ώσπου ξεκινήσαμε το σχολείο, δηλαδή. Γιατί εκεί είχα τον Τεντ. Τον Τεντ, που τον γνώριζα όλη μου τη ζωή.
Που δεν ντρεπόταν να πλησιάζει ανθρώπους όπως η Κατ και ο Κάι, και να τους κάνει φίλους μας.
Σχηματίζοντας έτσι τη μικρή τετραμελή ομάδα μας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

•	
Στο παραπάνω απόσπασμα για ποιο λόγο ο Τόμας έχει εκνευ
ριστεί με τον Λίαμ; Τι του έχει κάνει;
•	
Σε αυτή τη συνομιλία τι αποκαλύπτει ο Λίαμ; Μπορεί αυτό να
εξηγήσει τη συμπεριφορά του;
•	
Γιατί ο Τόμας είναι τυχερός που έχει στο πλευρό του την ομά
δα των υπερηρώων;
•	
Πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν φίλο ή συμμαθητή σου να
μην αισθάνεται αποκλεισμένος από την ομάδα;

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΔΡΑΚΩΝ
Εντόπισε τις παρακάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο.
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Παρατήρησε τα εξώφυλλα των τριών προηγούμενων
βιβλίων και σύγκρινέ τα με αυτό.
Μπορείς να διακρίνεις κάποιες ομοιότητες;

•	
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 1 =
•	
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 =
•	
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 3 =
Παρατηρείς κάποιον νέο ήρωα στο εξώφυλλο του βι
βλίου Το αγόρι που ονειρευόταν δράκους; Κάνε τρεις προ
βλέψεις για το ποιος μπορεί να είναι αυτός ο χαρακτήρας
και για τον ρόλο του στο τέταρτο βιβλίο της σειράς.

•	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 1 =
•	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2 =
•	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 3 =

Σκέφτηκα όλα τα όνειρα που είχα μοιραστεί με τον Λάμπη, όταν έβλεπα τον κόσμο μέσα
από τα μάτια του. Και μετά, σκέφτηκα όλα τα πρόσφατα όνειρά μου, τις σκηνές μ’ εμένα
και τον Ζβιν. Και συνειδητοποίησα ότι στα όνειρά μου εξακολουθούσα
να βλέπω ό,τι έβλεπε ο Λάμπης.
«Απλά και μόνο επειδή δε φαίνεται ο ίδιος στην εικόνα, αυτό δε σημαίνει
ότι δεν είναι ακόμη εκεί» συνέχισε ο παππούς. «Νομίζω ότι απλά σκέφτηκε πως χρειαζόσουν
λίγο χρόνο και χώρο για να κάνεις μερικούς καινούριους φίλους».
Και ξαφνικά, έτσι όπως καθόμουν δίπλα στον παππού, ένιωσα σαν να έγερνα
πάνω στις ζεστές φολίδες του Λάμπη.
Και κατάλαβα με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο παππούς είχε δίκιο.
Δεν ήταν ανάγκη να γυρίσει πίσω ο Λάμπης, επειδή δεν είχε φύγει ποτέ,
ήταν πάντοτε εδώ. Απλά στεκόταν έξω από την εικόνα, όπως ο παππούς.
Και δεν έβλεπα την ώρα να τον ξαναδώ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

•	
Με ποιον είχε μοιραστεί τα όνειρά του ο Τόμας; Πώς άλλαξαν τα όνειρά του το
τελευταίο διάστημα;
•	
Γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο να αφήσουμε πράγματα ή ανθρώπους που
αγαπάμε;
•	
Πού βρίσκεται ο Λάμπης; Ποιες συμβουλές δίνει ο παππούς στον Τόμας;
•	
Ποιους νέους φίλους έχει αποκτήσει ο Τόμας στο τέλος της ιστορίας;
•	
Μέχρι το τέλος του τέταρτου βιβλίου τι έχει μάθει ο Τόμας για την ιστορία του
δέντρου με τα φρούτα του δράκου και το μυστήριο γύρω από αυτό;

ΜΙΑ ΠΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΥΡΑΝΟ
•	
Στο τέταρτο βιβλίο, ο Τόμας συνεχίζει να ξετυλίγει το μυστήριο
του δέντρου με τα φρούτα του δράκου στην
άκρη του κήπου του παππού του. Ο ίδιος
και οι φίλοι του έζησαν και τη μαγι
κή εμπειρία της πτήσης με τους
δράκους τους.
• Κλείσε τα μάτια και φαντάσου
ότι πετάς με έναν δράκο στον
νυχτερινό ουρανό, όπως κάνει
ο Τόμας στη διπλανή εικόνα.
	Κατά τη διάρκεια της πτήσης, κοιτάζοντας
χαμηλά, τι μπορεί να έβλεπες;
	Πώς θα έμοιαζε η πόλη ή το χωριό
σου από ψηλά;
	Ποιους ήχους μπορεί να άκουγες;
	Ποια συναισθήματα θα σε
κατέκλυζαν;
•	
Τώρα μπορείς να γράψεις ένα
ποίημα για το πώς είναι να
πετάς με τον δράκο σου στον
νυχτερινό ουρανό. Προσπάθησε να
αποτυπώσεις αυτή την εκπληκτική εμπειρία
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίθετα και
ρήματα. Αν σου αρέσουν οι προκλήσεις, γράψε το ποίημά σου
με ομοιοκαταληξία.
•	
Αν θέλεις, διάβασε το ποίημά σου στους φίλους ή τους γονείς σου.

