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   Σκοπός του προγράμματος της φιλαναγνωσίας είναι:

– Να  γνωρίσουν  τα  παιδιά  το  βιβλίο  και  να  αγαπήσουν  την

ανάγνωση.

 

-Να αναπτυχθεί  η  φαντασία,  η  δημιουργικότητα  η  γλωσσική

τους  έκφραση,  προφορική  και  γραπτή,  οι  γνώσεις  τους,  η

συναισθηματική τους νοημοσύνη.

 Στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η  γνωριμία  με  τα  είδη  των  βιβλίων  μιας  παιδικής  δανειστικής

βιβλιοθήκης.( βιβλία  με πληροφορίες, βιβλία με ιστορίες)

-Να  μάθουν  τι  σημαίνουν  οι  όροι  :  συγγραφέας,  εικονογράφος,

εκδόσεις, εξώφυλλο , οπισθόφυλλο κτλ.

-Να εξασκηθούν στην ακρόαση ιστοριών .

-Να καλλιεργηθεί η δεξιότητα αναδιήγησης ιστοριών.

-Να  επικοινωνήσουν και να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά μέσα από

διάφορες δραστηριότητες σχετικές με το βιβλίο που διαβάσαμε.



    Πορεία του προγράμματος

Η αρχή...

 Αρχίσαμε το πρόγραμμά μας περίπου πριν τις γιορτές και ενώ η

διδασκαλία γινόταν δια ζώσης.

– Συζητήσαμε  για  το  ενδεχόμενο  να  οργανώσουμε  μια

βιβλιοθήκη και η ανταπόκριση των παιδιών ήταν θετική .

–  Με  τη  βοήθεια  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων

αποκτήσαμε  βιβλιοθήκη,  τα  παιδιά  έφέραν  μαξιλαράκια  και

φτιάξαμε << γωνιά του βιβλίου>>. 



– Το  βασικότερο  είναι  ότι  έφεραν  το  καθένα  2-3  αγαπημένα

βιβλία , μας τα παρουσίασαν και αυτά έμειναν στη βιβλιοθήκη

μας για δανεισμό .

– Ξεφυλλίσαμε τα βιβλία και κάναμε μια ταξινόμηση σχετικά με

το  ποια  είναι  βιβλία  με  πληροφορίες  και  ποια  ιστορίες  και

παραμύθια. Εξηγήσαμε τις διαφορές.

– Μιλήσαμε  για  τους  όρους  συγγραφέας,  εικονογράφος,

εξώφυλλο , οπισθόφυλλο.



–



– Τα  παιδιά  κάθε  1-2  βδομάδες  δανείζονταν  ένα  βιβλίο  της

αρεσκείας τους και το έπαιρναν στο σπίτι να τους το διαβάσει

κάποιος  ενήλικας.  Στη  συνέχεια  έφταχναν  μια

βιβλιοπαρουσίαση και μας μιλούσαν για το βιβλίο που διάβαζαν

κάθε Παρασκευη στη γωνία του βιβλίου.

 <<Μαζί θα περάσουμε το χειμώνα ,είπε το έλατο.>>,

 Μάνος Κοντολέων

Αρχικά στην παρεούλα της γωνιάς του βιβλίου έγινε η ανάγνωση

της  συγκεκριμενης  ιστορίας  από  την  εκπαιδευτικό.  Τα  παιδιά



αναδιηγήθηκαν  την  ιστορία,  έγινε  συζήτηση  για  τα  συναισθήματα

που τους γεννήθηκαν, μιλήσαμε για τα αποδημητικά πουλιά και τον

κύκλο  των  εποχών.  Είδαμε  σχετικά  βίντεο  και  δημιούργησαν

όμορφες κατασκευές  σχετικές με το θέμα του βιβλίου.



              << Ο Αρλεκίνος>>  Ζωρζ Σαρή

Τη περίοδο της Αποκριάς , κατα την εξ αποστάσεως διδασκαλία,

έγινε η ανάγνωση του Αρλεκίνου. Ακολούθησε συζήτηση,    γράψαμε

ολοι μαζί γράμμα στον Αρλεκίνο  και φυσικά τον ζωγραφίσαμε!

    



 <<Ο Βιβλιοπόντικας>> Βαγγέλης Ηλιόπουλος

  Κατα την επιστροφή μας  στη δια ζώσης διδασκαλία στο σχολείο,

το πρόγραμμα συνεχίστηκε πιο δυναμικά. Διαβάσανε πλέον τα ίδια

τα παιδιά στη  παρεούλα  τον Βιβλιοπόντικα , το οποίο σαν ιστορία

τη βρήκαν αστεία. 

-Φτιάξαμε σελιδοδείκτες. 

-Φτιάξαμε  σύνθετες  λέξεις  με  α  συνθετικο  τη  λέξη  βιβλίο   και

γνωρίσαμε τη σημασία τους.

-Παίξαμε :  <<Μάντεψε τη λέξη >> Τα παιδιά περιγράφανε στο

συμμαθητή  τους  μια  λέξη  σχετική  με  βιβλία  (βιβλιοπωλείο,

βιβλιοθήκη, βιβλιόφιλοςκτλ) και  εκείνος έπρεπε να τη βρει.  Στο



τέλος με τις λέξεις που βρήκαν έφτιαξαν ένα σταυρόλεξο.



Τέλος, γράψαμε ομαδικά μια δική μας ιστορία με τίτλο <<Οι τρεις

ποντικοί και η γάτα>>,την οποία καναμε και βιβλίο και δόθηκε στα

παιδιά στο τέλος της χρονιάς,γεγονός που έκανε χαρούμενα τα ίδια

και τους γονείς τους!















   





 <<Βιβλιοφάγος κατα λάθος>>   Μαρία Παπαγιάννη

Το  ταξίδι  μας  στον  κόσμο  των  βιβλίων  συνεχίστηκε   με  τις

ομαδικές  αναγνώσεις  βιβλίων  και  παράλληλα  με  τον  δανεισμό

βιβλίων στο σπίτι. 

Σειρά  είχε   ο  Βιβλιοφάγος  ,μετα  την  ανάγνωση  του  οποίου  τα

παιδιά ενθουσιαστηκαν με την Κίνα και ήθελαν να μαθουν γι αυτά

που αναφέρονται στην ιστορία μας. 

-Βρήκαμε λοιπόν πληροφορίες για τους κινέζικους δράκους,  τους

κατασκευάσαμε και παίξαμε  με αυτούς.

-Είδαμε εικόνες και τοπία της Κίνας. Μιλήσαμε για το Σινικό τείχος

και τις Παγόδες.

– Βρήκαμε πως γράφεται το όνομά μας στην κινέζικη γλώσσα και

το γράψαμε.

-Ζωγραφίσαμε Κινεζάκια! (γιατι το ήθελαν πολύ τα παιδιά...)

–  Χορέψαμε τον παραδοσιακό χορό <<Των χιλίων χεριών>>!















<<Είχε απ όλα και είχε πολλά.>> Μαρία Παπαγιάννη

Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας με το βιβλίο <<Είχε απ όλα και

είχε πολλά.>> της Μαρία Παπαγιάννη. Ένα βιβλίο που συγκίνησε και

έγινε  συζήτηση  για  την  μεγαλη  αξία  της  φιλίας,  της

συντροφικότητας και της προσφοράς.  

-Με αυτη την ιστορία πάιξαμε θεατρικό παιχνίδι:  Κατα τη διάρκεια

μιας ακόμη ανάγνωσης,τα παιδιά παρίσταναν το βασιλιά φορτωμένο

με  το  σάκο,  το  λυπημένο  λαό,  τους  ανθρώπους  να  ζουν

ευτυχισμένοι στο τέλος κτλ.

– Έφτιαξαν  ο  καθένας  το  δικό  του  σάκο.  Έγραψαν  και

ζωγράφισαν αυτά που θα ήθελαν να έχει μέσα. Οι ζωγραφιές

τους έγιναν κολάζ.



Εκτιμώ πως τα παιδιά ,  ακόμα και αυτά που δεν είχαν ιδιαίτερη

επαφή με βιβλία ,ενθουσιάστηκαν και είναι ενδεικτικό στοιχείο της

εξοικείωσης  και  θετικής  στάσης  προς  το  διάβασμα  πως  καθε

Παρασκευή ζητούσαν οι περισσότεροι να δανειστούν βιβλίο για να

το διαβάζουν σπίτι τους. Όλα τα παιδιά διαβάσανε μόνα τους ή και

με  τη  συνδρομή  των  γονεων  5-6  βιβλία  κατα  τη  διάρκεια  της

διαζώσης διδασκαλίας μετα το Πάσχα. Γι αυτό στο τέλος  δόθηκε

βραβείο φιλαναγνωσίας σε όλους!




