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Το βιβλίο της 

Μ 
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Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω 

στο……με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, 

τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. 

Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι 10 

μηνών. Είμαι στην τάξη της κυρίας Άννας και πάω 

Τετάρτη δημοτικού.  
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Το αγαπημένο μου χόμπι είναι ό,τι έχει 

σχέση με τον Χάρι Πότερ. Έχω μια 

μεγάλη συλλογή από πράγματα του Χάρι 

Πότερ όπως βιβλία, βίντεο, αφίσες και παιχνίδια. Ο 

Ντάνιελ Ράντκλιφ, που παίζει τον ρόλο του Χάρι 

Πότερ είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός.  

            Μου αρέσει επίσης να ζωγραφίζω και να 

γράφω ιστορίες. Είμαι πολύ καλή στο γράψιμο και 

τη ζωγραφική και η δασκάλα μου λέει ότι οι 

ζωγραφιές μου και οι ιστορίες μου είναι 

καταπληκτικές και με ενθαρρύνει να γράφω και να 
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ζωγραφίζω. Στο σχολείο μου έχω ένα ειδικό γραφείο 

όπου κάθομαι, γράφω και ζωγραφίζω.  

 

 
 

 

 

Μερικές φορές, όταν δουλεύω με 

άλλα παιδιά, λένε ή κάνουν 

πράγματα που με εκνευρίζουν. 

Δεν καταλαβαίνω πάντα τι θα πουν και αυτό με 

θυμώνει. Όταν συμβαίνει αυτό χρειάζομαι κάποιον 

να παρέμβει και να με βοηθήσει να καταλάβω την 

οπτική γωνία του άλλου.  

Στο διάλειμμα μου 

αρέσει να παίζω με τα άλλα 

παιδιά, ειδικά τα μικρότερα. 

Με τα μεγαλύτερα είναι πιο 
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δύσκολο γιατί μπορεί να στενοχωρηθώ, αν δεν 

καταλαβαίνουν το παιχνίδι μου. Αν συμβεί αυτό 

ξέρω πως μπορώ να πάω στην τάξη μου μόνη μου, 

να ζωγραφίσω. Ξέρω όμως πως δεν μπορώ να 

πάω στην αίθουσα υπολογιστών. Συχνά θα 

ξαναβγώ να παίξω με τους φίλους μου στην αυλή. 

 

Στην γυμναστική μου αρέσει να δοκιμάζω 

καινούργια πράγματα, στα αθλήματα θέλω πάντα να 

κερδίζω και στεναχωριέμαι όταν χάνω. Όταν συμβεί 

αυτό προσπαθώ να είμαι με κάποιον μεγάλο. Είναι 

κακή ιδέα να το βάλω στα πόδια.  
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Μου αρέσει να έρχομαι μόνη μου στο σχολείο, 

κρεμάω το παλτό μου στο τοίχο και κάθομαι στο 

θρανίο μου. Μερικές φορές μου αρέσει  να διαβάζω 

ένα βιβλίο αλλά η δασκάλα λέει ότι πρέπει να κάνω 

και ασκήσεις στον πίνακα. Αν προσπαθήσω πολύ 

μετά μπορώ να διαβάσω το βιβλίο, όσο περιμένω τα 

άλλα παιδιά να τελειώσουν τις δικές τους ασκήσεις. 

Σε λίγο η δασκάλα μου είναι έτοιμη να ξεκινήσει το 

μάθημα και είμαι και εγώ έτοιμη 

να κάνω μάθημα με τα άλλα 

παιδιά.  

 



 

Autism Resource CD v1.0 © 2004 
www.warwickshirediscs.co.uk/resourcecd 
Resource Code RC115  

 

Όσο μιλάει η δασκάλα μου, ξέρω πως πρέπει να 

προσπαθήσω να ακούω προσεκτικά. Ξέρω πως 

είναι καλή ιδέα να κοιτάω την δασκάλα μου, όσο μου 

μιλάει. Μερικές φορές η δασκάλα κάνει στα παιδιά 

ερωτήσεις. Αν ξέρω την απάντηση είναι καλή ιδέα 

να σηκώσω το χέρι μου και να περιμένω να με 

φωνάξει η δασκάλα για να απαντήσω. 

 

Προσπαθώ να κάνω 

δουλειά την ίδια ώρα με 

τα άλλα παιδιά στην 

τάξη. Η κα Μαρία που με 

βοηθάει κάθεται δίπλα μου και με κοιτάει, όταν 

δουλεύω. Όταν η δασκάλα πει στα παιδιά να 

τελειώσουν, βάζω το μολύβι μου κάτω και είμαι 

έτοιμη να ακούσω και πάλι την δασκάλα μου. Είμαι 
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περήφανη για την δουλειά που κάνω και μερικές 

φορές στο τέλος του μαθήματος μου αρέσει να το 

δείχνω στα παιδιά και στη δασκάλα.  

                                                                                        

 

 

 

Μου αρέσει να δουλεύω στην τάξη. Έχω 

προσπαθήσει πολύ να μάθω πολλαπλασιασμό. 

Προσπαθώ πολύ με την πρόσθεση και την 

αφαίρεση και τώρα μπορώ και δουλεύω με 

εκατοντάδες και δεκάδες. Μου αρέσει να κάνω 

δύσκολες προσθέσεις. Έχει πλάκα!!! 

 

      Μου αρέσουν τα βιβλία και είμαι πολύ καλή 

αναγνώστρια. Όταν έχουμε γλώσσα, πάντα εύχομαι 
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να διαλέξει εμένα η δασκάλα να διαβάσω. Έχω 

προσπαθήσει πολύ με τον γραφικό μου χαρακτήρα 

και την εμφάνιση του γραπτού μου. Προσπαθώ 

πολύ και με την ορθογραφία μου για να παίρνω 

καλούς βαθμούς στα τεστ.  Επίσης, γράφω 

ενδιαφέρουσες ιστορίες, έχω καλές ιδέες και μου 

αρέσει να φτιάχνω ιστορίες. Όταν τις τελειώσω μού 

αρέσει να τις διαβάζω στην τάξη.                                            

 

 

 

 

 

Θα προσπαθήσω πολύ να δουλεύω μαζί με 

τα άλλα παιδιά. Ξέρω πως μερικές φορές  μερικά 

παιδιά έχουν άλλες ιδέες από εμένα. Θα 
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προσπαθήσω να συζητήσω τις ιδέες αυτές και να 

δεχτώ ότι τα άλλα παιδιά βλέπουν τα πράγματα 

διαφορετικά.  

   Θα προσπαθήσω να συνεχίσω να μαθαίνω 

καλύτερα μαθηματικά και θα ήθελα πολύ να 

βελτιώσω το γραφικό μου 

χαρακτήρα. Μου αρέσει να 

γράφω με μολύβι αλλά θα μου 

άρεσε περισσότερο να μπορώ να 

γράφω και με στιλό. Ξέρω πως αν 

βελτιώσω τον γραφικό μου χαρακτήρα, 

θα μπορέσω να γράφω και με στιλό.  

Θα προσπαθήσω πολύ να καταφέρω να 

λύνω τα προβλήματα και τις ασκήσεις μόνη μου. 

Ξέρω πως αν κολλήσω κάπου, θα σηκώσω το χέρι 

μου και κάποιος θα με βοηθήσει. Όταν δουλεύω σε 
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ομάδα, μπορώ να μιλήσω με τα άλλα παιδιά και να 

με βοηθήσουν στη λύση.  

  

Ανυπομονώ να πάω στην Πέμπτη!!! Θα δουλέψω 

πολύ σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου!!! 

 

 

 

 

 

Το υλικό αυτό μεταφράστηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

«Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της 

κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών 

και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία». 

 

Μετάφραση από: Κατερίνα Λασκαρίδη 

Επιστημονική Επιμέλεια: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 


