
 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

Γιορτάζοντας την  
Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου  

(2 Απριλίου) 
με την  

    εικονογράφο - 
συγγραφέα  

Λιάνα Δενεζάκη 
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Με μεγάλη χαρά  
και ανυπομονησία   

περιμέναμε να γνωρίσουμε  
από κοντά  

την εικονογράφο-συγγραφέα  
Λιάνα Δενεζάκη,  

δημιουργό αγαπημένων 
βιβλίων και παραμυθοκαρτών 

που υπάρχουν 
στη βιβλιοθήκη μας 
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Συνδέσαμε την επίσκεψή της  
με τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού 
Βιβλίου στις 2 Απριλίου,  

γενέθλια ημέρα του   
Δανού Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 
συγγραφέα τόσων γνωστών μας 

παραμυθιών με τα οποία 
μεγαλώνουν γενιές και γενιές 

παιδιών σε όλο τον κόσμο!  
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Καθώς προετοιμαζόμασταν  
για τον ερχομό της κ. Δενεζάκη  
πληροφορηθήκαμε για εκείνην  

βλέποντας φωτογραφίες της  
στα βιβλία και στο διαδίκτυο. 

Ακόμη, κατασκευάσαμε μια αφίσα  
για να την καλωσορίσουμε,  

η οποία ξεχείλισε καρδούλες!  
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Ετοιμάσαμε, όμως, 
 και ένα δωράκι  

για να της χαρίσουμε,  
ένα κίτρινο πατίνι,  
όπως το λογότυπο  

των εκδόσεών της, που είδαμε  
στο κουτί των παραμυθοκαρτών. 
Λειτουργώντας στο πνεύμα της 

ανακύκλωσης - μείωσης των 
απορριμμάτων, δημιουργήσαμε  
το κίτρινο πατίνι εξ ολοκλήρου  

με επαναχρησιμοποίηση υλικών! 
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Φορούσε μεγάλα κόκκινα γυαλιά, 
που μας θύμισαν έναν ήρωά της, 

τον «Μπαρτόλο»,  
και κρατούσε στα χέρια της  
 το μεγάλο κουβάρι με την 

κόκκινη κλωστή των παραμυθιών,  
το οποίο θα ξετυλίγαμε μαζί   

για να δημιουργήσουμε τη δική 
μας ιστορία «που να μη μοιάζει 

με καμία, να έχει τέλος και αρχή, 
ποιος, πού πότε και γιατί»,  

όπως λέει και το τραγούδι των 
παραμυθοκαρτών!  

Κι επειδή για να ξεκινήσει μια 
ιστορία χρειάζονται και λίγα 

«μαγικά», όλοι μαζί επαναλάβαμε 
τα λόγια που έγραφε  

το  βιβλίο της με τα ξόρκια! 
 
  
 

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου  2018 
υποδεχτήκαμε την κ. Δενεζάκη στο 

νηπιαγωγείο μας!  
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Με τη βοήθεια παραμυθοκαρτών  
τα παιδιά σκιαγράφησαν  

πρώτα τον ήρωα της ιστορίας,  
και κατόπιν τον τόπο  

όπου θα διαδραματιζόταν. 
Στην παραμυθοχώρα,  

που ξεδιπλώθηκε μπροστά τους,  
τοποθέτησαν στο σημείο που ήθελαν  

και άλλους ήρωες 
 γνωστών τους παραμυθιών,  
τους οποίους θα ενέπλεκαν  

στη συνέχεια με ευφάνταστο τρόπο   
στο δημιούργημά τους.  

 Βέβαια, ο κεντρικός ήρωας  
είχε «βοηθό» στη διαδρομή του,  

αλλά και «πρόβλημα»,  
το οποίο χρειαζόταν λύση! 
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Και να που η ιστορία  
αρχίζει να σχηματίζεται  

μπροστά στα μάτια όλων  
με πολύ παραστατικό τρόπο… 

…καθώς η κ. Δενεζάκη   
 ζωγράφιζε παράλληλα 

όσα με περίσσια φαντασία 
σκέφτονταν τα παιδιά  
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...αρχίσαμε να «τυλίγουμε» 
το κουβάρι της  

από το τέλος προς την αρχή 

Φθάνοντας στο αποκορύφωμά  της  
η ιστορία... 
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Και έπειτα, σε ένα βιβλίο μαγικό  
με κρύπτες χίλιες δυο, 

ανακαλύψαμε τη συνταγή  
για το «μαγικό φίλτρο»,  

που θα έδινε λύση στο πρόβλημα  
και τέλος καλό στην ιστορία 

Βασικό συστατικό της ήταν  
τι άλλο από την… «αγάπη» 

που όταν ανθίζει στην καρδιά 
σκορπίζει γύρω ομορφιά 
δύναμη, γέλιο και χαρά!    
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Τα παιδιά παροτρύνθηκαν  
να σκεφτούν τι άλλο θα ήθελαν  
να μπει στη μαγική χύτρα για να 

ετοιμαστεί το φίλτρο της «αγάπης» 
και κατόπιν το ζωγράφισαν.  

Τα έργα τους τα παρουσίασαν  
ένα ένα, εξηγώντας  

τι απεικονίζεται σε αυτά.   
Κι έτσι… τέλος καλό  
είχε η ιστορία μας!  
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Φθάνοντας η ώρα  
να αποχαιρετήσουμε την κ. Δενεζάκη, 

της προσφέραμε  
το κίτρινο πατίνι που ετοιμάσαμε 

 και τη γεμίσαμε αγκαλιές! 
Πραγματικά απολαύσαμε  

τη συντροφιά της, που άφησε σε 
όλους μας γεύση γλυκιά, ξεχωριστή! 

 
 


