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του Μάικλ Χολ

Κόκκινο. H ιστορία 
ενός κραγιονιού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το κόκκινο έχει μια ετικέτα σε φωτεινό κόκκινο χρώμα αλλά, 
στην πραγματικότητα, είναι μπλε. Ο δάσκαλός του προσπα-
θεί να το βοηθήσει να είναι κόκκινο (ας ζωγραφίσουμε φράου-
λες!), η μητέρα του προσπαθεί να το βοηθήσει να είναι κόκκινο 
στέλνοντάς το για παιχνίδι με έναν κίτρινο συμμαθητή του (πη-
γαίνετε να ζωγραφίσετε ένα ωραίο πορτοκάλι!), και το ψαλίδι προσπαθεί να το βοηθήσει 
να είναι κόκκινο ψαλιδίζοντας την ετικέτα του, για να έχει χώρο να αναπνεύσει. Το Κόκκινο, 
όμως, είναι δυστυχισμένο. Όσο σκληρά κι αν προσπαθεί, απλά, δεν μπορεί να είναι κόκκινο! 
Τελικά, ένας ολοκαίνουργιος φίλος, του παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια προοπτική, και το 
Κόκκινο ανακαλύπτει αυτό που όλοι οι αναγνώστες γνωρίζουν από την αρχή. Είναι μπλε! 
Αστείο, διορατικό, πολυεπίπεδο και πολύχρωμο, αυτό το νέο εικονογραφημένο βιβλίο του 
Μάικλ Χολ μιλά για το να είστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό σας και να ακολουθείτε το 
δικό σας μονοπάτι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΙΚΛ ΧΟΛ
Ο Μάικλ Χολ είναι ένας βραβευμένος σχεδιαστής, το έργο 
του οποίου έχει αναγνωριστεί ευρύτατα για την απλή και 
ελκυστική του προσέγγιση. Σπούδασε βιοχημεία και ψυχο-
λογία στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και εργάστηκε στον 
τομέα της βιοϊατρικής έρευνας για αρκετά χρόνια προτού 
γίνει σχεδιαστής. Είναι ο δημιουργός του μπεστ-σελερ των 
Νιου Γιορκ Τάιμς με τίτλο My Heart is like a Zoo  και των φη-
μισμένων Perfect Square, Cat Tale, και It’s an Orange Aardvark! 
Είναι επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας σχε-
διασμού Χολ Κέλι. Ζει με την οικογένειά του στο Σεντ Πολ, 
της Μινεσότα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του διαδι-
κτυακά στο www.michaelhallstudio.com.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Βγάλτε ένα κουτί με κραγιόνια και κρατήστε ψηλά ένα κραγιόνι. Ρω-
τήστε τα παιδιά τι χρώμα κραγιόνι κρατάτε. Πώς ξέρουν ότι το κρα-
γιόνι είναι αυτό το χρώμα; Τι θα σχεδίαζαν με αυτό το συγκεκριμένο 
χρώμα; Κάντε το ίδιο, με πολλά, διαφορετικά κραγιόνια. Μετά, αρχί-
στε να διαβάζετε την ιστορία.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•  Διαβάστε την πρώτη σελίδα της ιστορίας 
(«Ήταν κόκκινο») και ρωτήστε τα παιδιά τι 
παρατηρούν.

•  Γιατί όλοι περίμεναν από το Κόκκινο να ζω-
γραφίσει κόκκινα πράγματα; Σας εκπλήσσει 
το ότι κανείς δεν πρόσεξε πώς πραγματικά 
ήταν;

•  Κάντε μια παύση μετά από τη σελίδα στην 
οποία το Κίτρινο και το Κόκκινο προσπα-
θούν να φτιάξουν ένα πορτοκαλί, το οποίο, 
τελικά, βγαίνει πράσινο. Ρωτήστε τα παι-
διά γιατί συνέβη αυτό.

•  Στην επόμενη σελίδα, μιλούν η γιαγιά κι ο 
παππούς του Κόκκινου. Ρωτήστε τα παιδιά 
γιατί πιστεύουν ότι ο Χολ τους παρουσιά-
ζει σαν μικρά ασημένια και γκρίζα κραγιό-
νια.

•  Κάντε μια παύση αφού διαβάσετε τις γνώ-
μες όλων μετά από το «καθένας φαινόταν 
πως είχε κάτι να πει». Συμφωνείτε τα σχό-

λια του καθένα; Γιατί συμφωνείτε ή γιατί 
διαφωνείτε?

•  Διαβάστε τις σελίδες για τα υλικά χειροτε-
χνίας. Πώς πιστεύετε ότι τα διάφορα υλικά 
χειροτεχνίας μπορούν/θα έπρεπε να βοη-
θήσουν το Κόκκινο;

•  Αφού διαβάσετε το «Μια μέρα, γνώρισε 
έναν νέο φίλο», ρωτήστε τα παιδιά πώς το 
Βατόμουρο είναι διαφορετικό από όλους 
τους άλλους.

•  Το Βατόμουρο βοηθά τους άλλους να κα-
ταλάβουν κάτι. Τι είναι αυτό; Και γιατί εί-
ναι τόσο σημαντικό;

•  Μέχρι να γνωρίσει το Βατόμουρο, το Κόκκι-
νο δεν μπορεί να είναι ο εαυτός του επειδή 
όλοι πιστεύουν ότι είναι κάτι διαφορετικό 
από αυτό που πραγματικά είναι. Εσείς κρί-
νετε τους ανθρώπους με βάση την εμφά-
νισή τους; Οι άνθρωποι κάνουν διάφορες 
υποθέσεις για σας;

• �Δημιουργικά�χρώματα. Δημιουργήστε έναν πίνακα χρωμάτων, αναφέροντας τις διαφο-
ρετικές αποχρώσεις κάθε χρώματος. Για παράδειγμα, στην ενότητα «κόκκινο», μπορείτε 
να προσθέσετε τα χρώματα «πορφυρό» και «κατακόκκινο», στην ενότητα «πράσινο», μπο-
ρείτε να συμπεριλάβετε το «λαδί» και το «γαλαζοπράσινο», ενώ στην ενότητα του «μωβ», 
μπορείτε να σημειώσετε το «βιολετί» και το «φούξια». Τα παιδιά, πιθανότατα, θα μάθουν 
μερικές καινούργιες λέξεις για τα χρώματα. Στη συνέχεια, ζητήστε από τα παιδιά να γρά-
ψουν μια ιστορία ή ένα ποίημα στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν μερικές από τις λέξεις για 
τα χρώματα που αναφέρονται στον πίνακα. Για τα μικρότερα παιδιά, αναφέρετε τα ονόμα-
τα από τα βασικά χρώματα, και ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν, χρησιμοποιώντας 
το καθένα από τα χρώματα του πίνακα. 
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• �Συγκεντρώνομαι�πάνω�στο�χρώμα. Χρησιμοποιώντας τη λίστα με τα χρώματα από 
την προηγούμενη δραστηριότητα, ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα παι-
χνίδι μνήμης το οποίο θα απαιτεί να συγκεντρωθούν πάνω στο χρώμα. Κάθε ζευγάρι 
παιδιών θα αντιπροσωπεύει ένα χρώμα. Δώστε σε κάθε ζευγάρι δύο κάρτες. Το ένα παιδί 
γράφει στην κάρτα του το όνομα του χρώματος, ενώ το άλλο ζωγραφίζει στην κάρτα του 
το χρώμα. Όταν όλες οι κάρτες είναι έτοιμες, ανακατέψτε τες σε μια τράπουλα, και ζητή-
στε από τα παιδιά να τις τοποθετήσουν, σε σειρές των 5 ή 6 καρτών, με την πλευρά που 
έχει τη ζωγραφιά ή το όνομα του χρώματος να μη φαίνεται. Εάν υπάρχουν περισσότερες 
από 24 κάρτες, μπορείτε να χωρίσετε στη μέση και να παίξετε δύο ξεχωριστά παιχνί-
δια. Για να παίξουν, τα παιδιά, το καθένα με τη σειρά του, αναποδογυρίζει τις κάρτες, 
προσπαθώντας να βρει αυτές που ταιριάζουν μεταξύ τους (το χρώμα, με το όνομα του 
χρώματος). Εάν οι κάρτες ταιριάζουν, το παιδί τις κρατά. Εάν οι κάρτες δεν ταιριάζουν, 
το παιδί τις αναποδογυρίζει ξανά. Όλοι οι παίκτες πρέπει να «συγκεντρωθούν» για να 
θυμούνται πού βρίσκονται οι κάρτες. Στο τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει αυτός που έχει 
βρει τα περισσότερα ταιριάσματα. Για τα μικρότερα παιδιά, ο αρχηγός της ομάδας μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τα βασικά χρώματα για τις κάρτες του παιχνιδιού. 

• �Καρποφόρα�διασκέδαση.�Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα αντιπροσω-
πεύει ένα χρώμα. Ζητήστε από την κάθε ομάδα να δημιουργήσει μια αφίσα που να απει-
κονίζει φρούτα και λαχανικά με το χρώμα αυτό. Τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να κάνουν 
κάποια έρευνα για να ολοκληρώσουν την εργασία. Το κάθε είδος στην αφίσα τους θα πρέ-
πει να έχει μια ετικέτα. Αναρτήστε τις αφίσες, και ζητήστε από τα παιδιά να επιλέξουν 
από κάθε αφίσα τα αγαπημένα τους φρούτα και λαχανικά. Μπορείτε ακόμη, να ζητήσετε 
από τα παιδιά και τις οικογένειές τους, να κόψουν και να προετοιμάσουν ένα φρούτο ή 
λαχανικό στο σπίτι, και να το φέρουν στην τάξη, για να μπορέσουν να φτιάξουν στο σχο-
λείο μια φρουτοσαλάτα ή μια σαλάτα λαχανικών. Για τα μικρότερα παιδιά, μπορείτε να 
φέρετε φρούτα ή λαχανικά (ή να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες) και να ζητήστε από τα 
παιδιά να τα ταξινομήσουν ανά χρώμα. 

• �Μείωσε,�επαναχρησιμοποίησε,�ανακύκλωσε.�Ζητήστε από τα παιδιά να χρησιμο-
ποιούν το διαδίκτυο για να ψάξουν πώς μπορούν να ανακυκλώσουν τα κραγιόνια. Εάν 
έχετε πρόσβαση σε φούρνο, συλλέξτε τα απαραίτητα υλικά (καλούπια που μπορούν να 
μπουν στον φούρνο, παλιά κραγιόνια) και ανακυκλώστε τα κραγιόνια για να φτιάξετε 
καινούργια, πολύχρωμα. Στη συνέχεια, ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα 
καλλιτεχνικό έργο χρησιμοποιώντας τα νέα, ανακυκλωμένα κραγιόνια. 

• �Κάπου�πάνω�από�το�ουράνιο�τόξο.�Ζητήστε από τα παιδιά να επιλέξουν ένα χρώμα 
από το ουράνιο τόξο και να απαριθμήσουν όσο περισσότερα πράγματα μπορούν από το 
χρώμα αυτό. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να ζωγραφίσουν με τα κραγιόνια τους  έναν κό-
σμο που θα περιέχει πράγματα μόνο με αυτό το χρώμα. Τα παιδιά θα πρέπει επίσης να 
γράψουν μια αφήγηση για τη ζωή στον κόσμο αυτό. Πώς θα ήταν; Πώς θα ζούσες; Τι θα εί-
χες σε αυτόν τον κόσμο; Τι θα χρειαζόσουν και δεν θα το είχες; Πώς θα μπορούσες να επι-
λύσεις αυτά τα προβλήματα με όσα πράγματα έχεις; Τα μικρότερα παιδιά μπορούν απλά 
να επιλέξουν ή να τους ανατεθεί ένα χρώμα για να δημιουργήσουν τη ζωγραφιά τους.

www.pouabooks.gr



04

•  Για�να�σε�γνωρίσω. Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια και προετοιμάστε τα για μια συνέ-
ντευξη μεταξύ τους. Τα παιδιά θα πρέπει να γράψουν ερωτήσεις τις οποίες θα κάνουν 
στο παιδί που αποτελεί το ζευγάρι τους, με στόχο να μάθουν κάτι γι’ αυτό που ίσως 
δεν το ήξεραν μέχρι τώρα. Μετά τις συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι απα-
ντήσεις θα πρέπει να καταγράφονται, κάθε παιδί πρέπει να γράψει ένα άρθρο που να 
περιγράφει τον/την παρτενέρ του. Τα άρθρα μπορούν να δημοσιευθούν στην εφημερίδα 
της τάξης. Τα μικρότερα παιδιά μπορούν να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη δραστηρι-
ότητα, κάνοντας, το καθένα με τη σειρά του, ερωτήσεις, και απαντώντας σε ερωτήσεις. 
Μετά, θα μοιραστούν με την υπόλοιπη τάξη κάτι καινούργιο που έχουν μάθει για τον/
την παρτενέρ τους.  

•  Να�είσαι�αυτός�που�είσαι. Παρότι όλοι πίστευαν ότι το Κόκκινο θα ήταν άριστο στο 
να ζωγραφίζει κόκκινα πράγματα, στην πραγματικότητα ήταν καλύτερο απ’ όλους στο 
να ζωγραφίζει μπλε πράγματα. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τις δικές τους ικανό-
τητες, και τα ταλέντα τους. Τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν καλά; Ποια είναι τα μο-
ναδικά ταλέντα τους; Τι είναι αυτό που θέλουν να μάθουν να κάνουν καλύτερα; Ζητήστε 
από τα παιδιά να συζητήσουν με έναν φίλο τους. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να γράψουν 
μια αφήγηση για τα δυνατά τους σημεία και τα ενδιαφέροντά τους. Τα μικρότερα παιδιά 
μπορούν να κάνουν μια ζωγραφιά που θα τα δείχνει να υλοποιούν την ικανότητα ή το 
ταλέντο τους. 

•  Ποια�είναι�η�Ομάδα�μου;�Διαβάστε ξανά το κομμάτι που ξεκινά με το «Όλα τα σύνεργα 
ζωγραφικής ήθελαν να βοηθήσουν». Ζητήστε από τα παιδιά να ονομάσουν τα υλικά που 
βλέπουν (κολλητική ταινία, κραγιόνια, ψαλίδι, μολύβι) και να προτείνουν κι άλλα αντι-
κείμενα που ανήκουν στην κατηγορία με τα σύνεργα ζωγραφικής (π.χ. μπογιές, μαρκαδό-
ροι, χρυσόσκονη, κόλλα). Στη συνέχεια, πείτε ή γράψτε μια λίστα με διάφορα είδη (π.χ. 
αεροπλάνο, αυτοκίνητο, λεωφορείο, βάρκα) και ζητήστε από τα παιδιά να ονομάσουν 
τη γενικότερη κατηγορία στην οποία ανήκουν όλα αυτά τα είδη (μέσα μεταφοράς). Στη 
συνέχεια, εσείς ή τα παιδιά μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερες ομάδες με αντικείμενα, 
για να τα κατηγοριοποιήσετε, μέσα  στην τάξη. Για τα μικρότερα παιδιά, χρησιμοποιήστε 
συγκεκριμένα αντικείμενα για τη δραστηριότητα αυτή. 

•  Ανακάτεψε�και�ταίριαξε. Διαβάστε ξανά τις σελίδες «Η μητέρα του πίστευε πως χρει-
αζόταν να αναμιχθεί με άλλα χρώματα» και «Αλλά έφτιαξαν ένα μεγάλο, πρασινωπό». 
Στη συνέχεια, δώστε στα παιδιά δακτυλομπογιές στα βασικά χρώματα (κόκκινο, μπλε, 
και κίτρινο) και ένα μεγάλο γυαλιστερό χαρτί. Ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν ζω-
γραφιές ή σχέδια ανακατεύοντας τα χρώματα και δημιουργώντας νέα χρώματα καθώς 
δουλεύουν. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να γράψουν κάτι για τις ζωγραφιές τους, 
όταν αυτές ολοκληρωθούν.
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