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Σειρά  Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη
  

 
 

 Κουμπότρυπες και ελέφαντες
Ελένη Τορόση

Εικονογράφηση: Λίσε Λόττε Ίβερσεν
Σελ. 90

Δραστηριότητες για Β’& Γ’ τάξη
Συγγραφέας:Η Ελένη Τορόση γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1947.Ζει στη Γερμανία από το 1968 και εργάζεται ως 
δημοσιογράφος στο ελληνικό και στο γερμανικό πρόγραμμα της 
Βαυαρικής Ραδιοφωνίας του Μονάχου από το 1971. Κείμενά της 

έχουν δημοσιευτεί σε γερμανικές εφημερίδες, λογοτεχνικά 
περιοδικά και γερμανικά σχολικά βιβλία. Το πρώτο της βιβλίο, «Ο 
χορός των χταποδιών», μπήκε στη λίστα επιλογής των καλύτερων 

παιδικών βιβλίων της Stiftung Lesen. Η ιστορία της «Το όνειρο του 
Παγκανίνι»  γυρίστηκε ταινία μικρού μήκους από το δεύτερο 

πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης.  
 
Περίληψη: Ο Μάρκος είναι ένας 
πιτσιρίκος που πηγαίνει στο 
νηπιαγωγείο. Καθώς μεγαλώνει 
ανακαλύπτει ένα σωρό καινούρια 
πράγματα για τον εαυτό του, για τους 
άλλους, για τον κόσμο γύρω του. 
Έτσι το ψάρι που κολυμπά μες στο 
κακάο του τού μαθαίνει να σφυρίζει. 
Γίνεται φίλος με τα ελεφαντάκια στα 
κουμπιά της φόρμας του, 
μεταμορφώνεται σε τάλιρο. Νικάει 
τους φόβους του. Κάνει πλάκες με 
τους φίλους του. Γλιστράει στο 
σπιτάκι ενός σαλιγκαριού. 
Ανακαλύπτει το φάρμακο για το 
φτάρνισμα. Βρίσκει τρόπους να 
ξεπερνάει τις διαφωνίες με τους 
φίλους, τον αδερφό ή τη μαμά του. 
Ανακαλύπτει τον κρυμμένο θησαυρό 
μέσα στο μπαούλο της γιαγιάς. 
Χώνεται μέσα στα ηλιοτρόπια. 
Γιορτάζει τις Απόκριες παρέα με τα 
ζώα. Προκαλεί πόλεμο στο πρωινό 
τραπέζι. Συμφιλιώνεται με τα 
γηρατειά της γιαγιάς και με την 
απώλεια του αγαπημένου του 
παππού. Συνομιλεί με τον «Άγιο 
Βασίλη». Πηγαίνει στο δημοτικό 
σχολείο και ανακαλύπτει την αξία της 
μάθησης. 

 Θεματικοί άξονες: 
 Η χαρά των μικρών παιδιών 

όταν κατορθώνουν να 
κάνουν  κάτι μόνα τους. 

 Πώς ξεπερνιούνται οι 
παιδικοί φόβοι. 

 Οι σχέσεις τους με τα ζώα, 
τους φίλους, τα μεγαλύτερα 
αδέρφια, τους γονείς, τους 
παππούδες. 

 Η εξοικείωση με την 
απώλεια των παππούδων. 

 Η πρώτη μέρα στο σχολείο. 
 Η αξία της μάθησης 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν 
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι λέξεις: 
τεχνάσματα (σ.12), δύσπιστη (σ.14), 
αμήχανος (σ.15), αφουγκραζόταν (σ. 23), 
πολεμίστρες (σ.37), πύλη, πυργίσκος, 
ισοπεδώνονται, πανοπλία, (σ. 38), λινά , 
πορσελάνη (σ.40), ορυκτά, πολύτιμα 
πετρώματα, ορυχεία,  ηλιοτρόπια, 
(σ.43),νούφαρα (σ. 49), η Αυτής 
Εξοχότητα, μαρκησία(σ.50), 
αποτροπιασμός, αναιδείς, βάρβαρο 
(σ.51), βαρύ πυροβολικό (σ.53), δόλωμα  
(σ.62), πείραμα (σ.64), αχνά (σ. 67), 
μουλωχτά (σ.68), προθάλαμος (σ.73), 
απτόητος (σ.76), γλιστρίδα (σ.78), 
σπεύδει (σ.80), άρμη (σ.88) 
Λύσεις: στο μπαούλο δεν υπήρχαν: 
υπολογιστής, Τζι αϊ τζο, μίξερ 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
 
Σελ.38, μόλις διαβαστεί η φράση «Μια φορά, λοιπόν,….αποφάσισε επιτέλους 
να το ανοίξει», ρωτάμε τα παιδιά: 
Τι νομίζετε ότι υπήρχε μέσα στο μπαούλο της γιαγιάς;  
 
Σελ. 43, μόλις διαβαστεί η περίοδος «Όμως ο Μάρκος, η Λίτσα και ο Κώστας 
έχουν εξαφανιστεί. ….Πουθενά!», ρωτάμε τα παιδιά:  
Πού νομίζετε ότι βρίσκονταν τα παιδιά; 
 
Σελ.53, μόλις διαβαστεί η φράση «Βαρύ πυροβολικό από αλάτι και πιπέρι 
άρχισε να πέφτει πάνω της», ρωτάμε τα παιδιά: 
Τι νομίζετε ότι έγινε τότε; 
 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 

 Οι ιστορίες του Μάρκου μπερδεύτηκαν μπορείς να τις ξεμπερδέψεις; 
 
Στο κακάο του Μάρκου κολυμπά… 1  Α ένας ελέφαντας. 
Προσπαθεί να  περάσει μέσα από 
τις κουμπότρυπές του…      
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Β τα ποντίκια. 

Γλιστράει στο σπιτάκι…    3  Γ ένα ψάρι. 
Χώνεται μέσα … 4  ∆ ενός σαλιγκαριού. 
Φοβάται… 5  Ε στα ηλιοτρόπια. 
 

 Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά νομίζεις ότι δεν ταιριάζουν στο 
Μάρκο; 

 
Αστείος, χαριτωμένος, καβγατζής, έξυπνος, άταχτος, 
καυχησιάρης, φοβητσιάρης, περίεργος, καλοσυνάτος, 

πολυλογάς, ιδιότροπος. 
 

 Ποια από τα παρακάτω πράγματα δεν υπήρχαν στο μπαούλο της 
γιαγιάς; 

Κεντήματα, μια πορσελάνινη κούκλα, ένας υπολογιστής, ένα 
πορσελάνινο αλογάκι, ένα Τζι άι τζο, φλιτζανάκια του καφέ, 

ορυκτά πολύτιμα πετρώματα, ένα μίξερ. 
 

Κουμπότρυπες και ελέφαντες, Ελένη Τορόση 
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 Η κούκλα του Μάρκου είπε: «Ξεχνάει κανείς τους παλιούς φίλους 
όταν αποκτάει καινούριους.» Ενώ η μπάλα είπε: «Οι παλιοί φίλοι δεν 
ξεχνιούνται ποτέ! Και πάντα μπορεί κανείς να υπολογίζει σ’ αυτούς!» 

 
Ποια είναι η δική σου γνώμη για τους φίλους; 

 

 

 
 Αν μπορούσες να κλείσεις σ’ ένα μπουκαλάκι  μυρωδιές που σου 
θυμίζουν το σπίτι ή τη μανούλα σου και σε κάνουν να νιώθεις 
ευχάριστα, ποιες θα διάλεγες; Γράψε μέσα στο μπουκάλι! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο Μάρκος ονόμασε το γάτο του Κουβάρη Κωλοτούμπα. 
Μπορείς να βρεις ποιο ονοματεπώνυμο θα ταίριαζε σε ένα τσοπανόσκυλο, σε 
ένα χρυσόψαρο στη γυάλα και σε ένα βατραχάκι;  
 
Τσοπανόσκυλο: 
Χρυσόψαρο: 
Βατραχάκι: 
 

 
 
 
 

Κουμπότρυπες και ελέφαντες, Ελένη Τορόση 
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 Ο Μάρκος λέει πως υπάρχει κάποιος που κουρντίζει τους ανθρώπους 
με ένα μεγάλο κλειδί και τους κάνει να τρέχουν βιαστικοί, χωρίς να 
ξέρουν το γιατί. Μήπως ξέρεις τι θα μπορούσαν να κάνουν οι 
άνθρωποι για να γλιτώσουν απ’ αυτό το ανεξήγητο τρεχαλητό; 

 
 

 

 

 

 
 Ο Μάρκος ξεκίνησε πόλεμο ανάμεσα στη ζάχαρη, το αλάτι και το 

πιπέρι στο πρωινό τραπέζι. Μπορείς να φανταστείς τι θα γινόταν αν 
ξεσπούσε πόλεμος μέσα  στο συρτάρι  με τις κάλτσες σου; 

 

 

 

 

 
 Η κόκκινη μπάλα, η μικρή κούκλα κι ο Μάρκος είναι οι καλύτεροι φίλοι 
κοιμούνται μάλιστα αγκαλιασμένοι κάθε βράδυ. Εσύ ποια παιχνίδια σου 
θέλεις να παίρνεις μαζί σου το βράδυ στο κρεβάτι; Ζωγράφισέ τα εδώ. 

 

 
Κουμπότρυπες και ελέφαντες, Ελένη Τορόση 
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