
Άντι Σέπερντ

Αυτές οι διασκεδαστικές 
δραστηριότητες 

απευθύνονται σε παιδιά 
από 6 ετών.  

Οι περισσότερες  
όμως μπορούν  

να προσαρμοστούν  
και για παιδιά  

μικρότερων ηλικιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Τώρα που έχεις γνωρίσει και τα πέντε βιβλία της σειράς  
και έχεις δει τα εξώφυλλά τους, ποιο είναι το αγαπημένο σου; 
Ας φανταστούμε ότι σου ζητήθηκε να φτιάξεις το εξώφυλλο  

και να βρεις τον τίτλο για το έκτο βιβλίο της σειράς.  
Σκέψου με ποιον τρόπο θα το σχεδιάσεις ώστε να είναι 

εντυπωσιακό και να τραβάει τα βλέμματα. Ποια χαρακτηριστικά του 
θα είναι ίδια με τα πέντε προηγούμενα και ποια διαφορετικά;  

Τώρα είσαι έτοιμος/η να το δημιουργήσεις!



«Στον δρόμο για τον κήπο του παππού, της περιέγραψα  
τη φωτογραφία που έδειχνε την Έλβι να στέκεται μπροστά  

από ένα τείχος στην Κρυμμένη Πόλη, έχοντας το ίδιο ακριβώς 
χαμόγελο που είχα μόλις δει στο πρόσωπο της μαμάς της Άουρα. 

Στη συνέχεια, της ξεφούρνισα απνευστί όλη την ιστορία, για το πώς 
βρήκα το δέντρο με τα φρούτα του δράκου και την εγκυκλοπαίδεια 

με το όνομα της Έλβι στην αποθήκη του παππού,  
και πώς ανακάλυψα όλα τα γράμματα και τις φωτογραφίες.  

Και τέλος, της είπα για τη φωτογραφία που βρήκα αργότερα,  
η οποία έδειχνε την Έλβι να κρατάει ένα μωράκι και έγραφε  
“Γλυκιά Ρόζα, 1979″. Τα μάτια της Άουρα άνοιξαν διάπλατα 

ακούγοντάς τα όλα αυτά».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποια είναι η Έλβι; Ποια η σχέση της με την Άουρα  

και τη «γλυκιά Ρόζα»; Τι αντιλαμβάνεται η Άουρα σε αυτό  
το απόσπασμα;

Πώς καταφέρνει ο Τόμας να λύσει το μυστήριο  
της Κρυμμένης Πόλης στο Μεξικό; Ποιος τον βοήθησε;

Ποιος είναι ο Αρτούρο; Τι προσπαθεί να κάνει  
εδώ και πολλά χρόνια;

Πώς ο Τόμας, ο παππούς του και η Άουρα βοηθούν  
τη Ρόζα να δει έναν δράκο για πρώτη φορά;

Τι αντιλαμβάνεται ο Τόμας για το δέντρο με τα φρούτα  
του δράκου μέχρι το τέλος της ιστορίας;



ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ!

Το πέμπτο βιβλίο τελειώνει με τον Τόμας να συνειδητοποιεί  
τα παρακάτω: «Λοιπόν, απ’ ό,τι φαίνεται, κάναμε λάθος –  

το δικό μας δεν ήταν το μοναδικό δέντρο με φρούτα του δράκου 
από το οποίο έβγαιναν δράκοι. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει  

να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, και τα γάντια φούρνου  
και τα νεροπίστολα σε ετοιμότητα. Γιατί ποιος ξέρει,  
μπορεί να υπάρχουν και για σας δράκοι εκεί έξω!».

Φαντάσου ότι, όπως η Κατ και ο Κάι, συναντάς  
το δικό σου δέντρο με φρούτα του δράκου.  

Σχεδίασε και χρωμάτισε τον εαυτό σου την ώρα  
που βρίσκεις αυτό το δέντρο. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία σου 

από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο, επομένως προσπάθησε  
να τη ζωγραφίσεις με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.



Γράψε μια σύντομη κριτική για το αγαπημένο σου βιβλίο  
της σειράς λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Ποια είναι η υπόθεση;

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου δράκος  
και χαρακτήρας στο βιβλίο;

Τι άλλο σου άρεσε στη συγκεκριμένη ιστορία;

Γιατί πιστεύεις ότι θα άρεσε  
και σε άλλους συνομηλίκους σου;

Μοιράσου την κριτική σου με έναν φίλο σου  
που δεν έχει διαβάσει ακόμη τα βιβλία της σειράς  

«Το αγόρι που μεγάλωνε δράκους».


