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Αναγνωστικά ταξίδια
στο νηπιαγωγείο … 



από τους µαθητές του κλασικού τµήµατος του  
1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας: 

Αρτεµη, Γιάννη, Γιώργο Ξ., Γιώργο Π. Γεωργία, Δ∆ώρα, Εµελίνα, 
Ζωή Σ. Ζωή Δ∆. Μαρία Θ. Μαρία Μπ., Μαρία-Σοφία, Νικόλα Κ. 
Νικόλα Π., Νάσια, Πέγκυ, Παναγιώτη, Παναγιώτα Γ. Παναγιώτα 

Τζ. Παναγιώτα Λ. , Στάθη, Τοντόρ, Φλάβια και Χρήστο

ετήσιο περιοδικό αναγνωστικών εµπειριών



Τη σχολική αυτή χρονιά υλοποιήσαµε πολιτιστικό πρόγραµµα για την 
φιλαναγνωσία.  

Αφορµή για το πρόγραµµα αυτό ήταν η επιθυµία µας να συνεργαστούµε  
µε ένα άλλο νηπιαγωγείο της χώρας µας. Να γνωρίσουµε νέους φίλους, 

να ανταλλάξουµε ιδέες και εµπειρίες. 
Οι µαθητές του Ολοήµερου νηπιαγωγείου Ποταµιάς Θάσου έγιναν οι 

συνταξιδιώτες µας µαζί µε την … “ξεναγό” τους Βασιλική Ξανθοπούλου 
και γι αυτό τους αφιερώνουµε  αυτό το περιοδικό. 

 Γνωριστήκαµε µε τηλεδιάσκεψη και υποσχεθήκαµε να ταξιδέψουµε 
πολύ φέτος. Να γεµίσουµε εµπειρίες!

“Παίζουµε βιβλίο;”  
είναι ο τίτλος του προγράµµατός µας  

Πώς θα µπορούσαµε λοιπόν να µην παίξουµε µε τους φίλους µας ένα -ασυνήθιστο- 
παιχνίδι! 

“Ας ξεκινήσει ο καθένας το δικό του ταξίδι στα βιβλία 
και να δούµε που θα συναντηθούµε”  

είπαµε 
 και ξεκινήσαµε! 

Ακολουθήστε µας!



ελάτε … 



Λίγα λόγια για τα αναγνωστικά µας ταξίδια 

Ουσιαστικά, τα ταξίδια αυτά έχουν ξεκινήσει πριν από τέσσερα χρόνια, µε τις επισκέψεις 
συγγραφέων και εικονογράφων στο σχολείο µας. Μας έχουν ήδη επισκεφθεί ο Φίλιππος 
Μανδηλαράς,  η Ναταλία Καπατσούλια, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου µε τη Μυρτώ 
Δ∆εληβοριά και ο νεοεµφανιζόµενος εικονογράφος Λαυρέντης Χωραίτης.  

Φέτος, δίνοντας άλλη διάσταση σ αυτές τις επισκέψεις χρησιµοποιήσαµε την τεχνολογία! 
Τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηχογραφηµένες συνεντεύξεις, ήταν τα 
εργαλεία µας για να επικοινωνήσουµε εµείς τώρα πια µε τους δηµιουργούς και να τους 
επισκεφθούµε στους δικούς τους χώρους!  

Η “καλή” τεχνολογία, έκανε κάτι µαγικό! Εκµηδένισε τις αποστάσεις και µε την πολύτιµη 
βοήθειά της καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε τα “γρήγορα ταξίδια στον χάρτη”! 

Τα “ταξίδια” µας γίνονταν µε αφορµή διάφορες θεµατικές που προσεγγίζαµε κάθε φορά 
αλλά και στα πλαίσια των προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήσαµε τη 
συγκεκριµένη σχολική χρονιά.



  Μετά τα ταξίδια,  παίζαµε τα βιβλια αυτά  µε  διάφορους τρόπους που 
προτείνονταν κάθε φορά από όλη την οµάδα  

  Στο περιοδικό µας αυτό όµως, αναφερόµαστε και σε βιβλία που µας ταξίδεψαν 
… διαφορετικά. Στα βιβλία που παίξαµε στην τάξη µας χωρίς την άµεση 
επικοινωνία µε τους δηµιουργούς τους, χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
Ταξιδέψαµε µαζί τους στη φαντασία και παίξαµε πολύ. Τα αγαπήσαµε πολύ και 
γι αυτό σκεφτήκαµε να µοιραστούµε µαζί σας και αυτά τα αναγνωστικά µας 
παιχνίδια. Οι εµπειρίες µας από αυτά τα ταξίδια ήταν έντονες, το ίδιο και τα 
συναισθήµατα που γεννήθηκαν.



Τα ταξίδια µας 
Ταξίδια µε τη βοήθεια της τεχνολογίας 
1ο   “Μια φορά και έναν καιρό ήταν το βιβλίο”.  ( ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ) 

 2ο   “Καλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι” ( ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔ∆ΗΛΑΡΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)   

 3ο  “Ο πειρατής Περπερούα”         (ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ- ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

 4ο  “ο πειρατής περπερούα”    (ΑΛΕΞΑΝΔ∆ΡΑ ΜΠΙΖΗ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 5ο “Τα παιδιά της Ανοιξης” (σειρά  “τα παιδιά του χρόνου”) (ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝΔ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 6ο  “Ο ραφτάκος των λέξεων “ (ΑΝΤΩΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔ∆ΟΥΛΟΥ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 7ο Το χάρτινο καραβάκι της µαµάς µου (ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΩΡΓΟΣΤΑΘΗ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

8ο “Το αστερόσπιτο”  (ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ) 

  Ενα διαφορετικό ταξίδι ( µας επισκέφθηκε η  … τεχνολογία) 
  9ο “Ο βασιλιάς Ντο”  (ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΧΩΩΡΑΙΤΗΣ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ) 

 Ταξίδια απλά στη φαντασία  (χωρίς … τεχνολογία) 
 10ο “Ο αρλεκίνος” 

  11ο  “ένα κάστρο γεµάτο χαµόγελα” ( Τα δικαιώµατα των παιδιών -σειρά) 

 12ο  “Η βιβλιοθηκάριος της Βασόρας” 

13ο  Τα βραχιόλια των πουλιών  

14ο Η επανάσταση των παλιών παιχνιδιών



πριν ξεκινήσουµε αυτά τα ταξίδια ετοιµάσαµε τη γωνιά της 
φιλαναγνωσίας µέσα στην τάξη µας. 

στο µαγικό της χαλί κάναµε πολλά ταξίδια!





και φτιάξαµε και 
έναν χάρτη για να 

µην χαθούµε!



όταν έφτιαξε ο καιρός δηµιουργήσαµε µια γωνιά φιλαναγνωσίας 
και στην αυλή



πάνω στο 
µαγικό χαλί 
της αυλής 
κάναµε 

“ταξίδια” 
µακρινά!



“ελευθερώσαµε το παιδί” λοιπόν και ξεκινήσαµε τα ταξίδια µας!





“γρήγορο ταξίδι στον χάρτη” 
Ολοήµερο νηπιαγωγείο Ποταµιάς Θάσου

Πρώτα έπρεπε να γνωσιστούµε µε τους 
φίλους µας και γι αυτό ταξιδέψαµε µέχρι 
τη Θάσο. Δ∆είτε την επίσκεψή µας, στο 
ιστολόγιο του σχολείου µας:  Μιλήσαµε, 
ανταλλάξαµε απόψεις και ξεκινησαµε!  
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/
2015/01/21/etwinning-παίζουµε-
βιβλίο/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/01/21/etwinning-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/


Ταξίδια µε τη βοήθεια της τεχνολογίας



1ο ταξίδι 
Πέτρος 

Μπουλούµπασης, 
εικονογράφος 



Περίληψη 
Πώς έγραφε ο προϊστορικός άνθρωπος; Ποιος ανακάλυψε πρώτος το 
χαρτί, οι Αιγύπτιοι ή οι Ευρωπαίοι; Ποιος είναι ο Γουτεµβέργιος και 
γιατί είναι πασαλειµµένος µε µελάνια; Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που 
τυπώθηκε στον κόσµο; Πώς φτάνει ένα βιβλίο σήµερα στα ράφια του 
βιβλιοπωλείου;  

Η συµβουλή του βιβλίου: Ακολούθησε τη διαδροµή ενός βιβλίου από 
την προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα και θα βρεις όλες τις απαντήσεις 
µέσα από ιστορίες, παιχνίδια και µουσικές!



Με το βιβλίο αυτό ξεκινήσαµε το πρόγραµµά µας. Ταξιδέψαµε πίσω στον χρόνο 
και µάθαµε για την ιστορία της γραφής, την προέλευση του χαρτιού, για τον 
Γουτεµβέργιο και το τυπογραφείο. Ιδιαίτερη εντύπωση µας έκανε το όνοµα του 
κινέζου που εφηύρε το χαρτί: Τσάι Λουν! Δ∆εν θα το ξεχάσουµε ποτέ! 

Το εντυπωσιακό µε αυτό το βιβλίο είναι το γεγονός ότι ο επισκέπτης της 
ηλεκτρονικής σελίδας των εκδόσεων “Καλειδοσκόπιο”,  έχει τη δυνατότητα να 
ακούει µελοποιηµένα τα τραγούδια που γράφονται στο βιβλίο!  

Οι εικόνες του βιβλίου µας άρεσαν πολύ. Τις βρήκαµε χιουµοριστικές και 
πρωτότυπες και έτσι θελήσαµε να γνωρίσουµε τον εικονογράφο.  Στείλαµε  
στον Πέτρο Μπουλούµπαση τις “γεµάτες περιέργεια” ερωτήσεις µας και ο ίδιος 
πολύ ευγενικά  απάντησε σε όλες! 

Ακολουθεί η συνέντευξή του, όπως µας την έστειλε ηλεκτρονικά … 



1. Εχετε εικονογραφήσει πολλά βιβλία;
Δεν ξερω ποιος αριθμος σημαινει πολλα.
οποτε θα ελεγα αρκετα
2. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο από αυτά που έχετε εικονογραφήσει;
Δυσκολο να διαλεξω ενα. Συνηθως ειναι το τελευταιο
που εχω εικονογραφησει καθε φορα.
3. Μένετε σε πόλη η σε χωριό;
Μενω σε πολη, που θυμιζει ομως εστω λιγο χωριο,
γιατι εχει πολλα παρκα και δεντρα. H πολη αυτη λεγεται
Βριλησσια.
4. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας εικονογράφος;
Δυσκολη ερωτηση!..μου αρεσουν πολλοι, ελληνες και ξενοι.
η Sara Fanelli (αν πρεπει οπωσδηποτε να πω ενα ονομα) ειναι μια απο αυτους.
5. Πήγατε σε σχολειο και μάθατε να ζωγραφίζετε βιβλία;
Απο μικρος ζωγραφιζα, αλλα ναι, αργοτερα πηγα και σε "σχολεία "
που σε βοηθανε να μαθεις περισσοτερα πραγματα.
6. Οταν ήσασταν στο νηπιαγωγείο σας άρεσε να ζωγραφίζετε;
Ναι, πολυ!
7. Ζωγραφίζετε με μαρκαδόρους ή με άλλα υλικά;
Με οτι υλικο υπηρχε.
μαρκαδορους, μολυβια, ξυλομπογιες, πινελα… Τώρα πια μόνο στον υπολογιστή!
8. ποιός είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας
Θα πω τον Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ που εχει γραψει τον μικρο πριγκιπα
9. Εχετε επισκεφθεί ποτέ σχολεία;
Ναι, αρκετες φορες και ηταν πολυ ωραια!
10. Εχετε αδέλφια;
Εναν αδερφο 3 χρονια μεγαλυτερο.
11. Σας αρέσει να διαβάζετε παραμύθια;
Απο τα ωραιοτερα πραγματα που μπορει να κανει κανεις.
12. Εχετε φίλους άλλους εικονογράφους;
ναι, εχω αρκετους.
13. Οταν ήσασταν μικρός σας διάβαζε η μαμά σας παραμύθια;
η γιαγια μου κυριως
 14. Εμείς στο σχολείο μας κάνουμε ένα παιχνίδι: όταν δανειζόμαστε βιβλία, κάθε παρασκευή, δεν αφήνουμε τη 
μαμά να μας τα διαβάσει αμέσως. Διαβάζουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τις εικόνες και φτιάχνουμε δικές μας ιστορίες 
και μετά μας τα διαβάζει και η μαμά! 
Τελεια!...αυτο ακουγεται πολυ ωραιο!
Ευχαριστούμε πολύ! 
κι εγω σας ευχαριστω!



Στην τάξη µας … 

Χαράξαµε πάνω σε πηλό 
ιδεογράµµατα εµπνευσµένοι 
από το δίσκο της Φαιστού. 



Ο καθένας δηµιούργησε τη δική του ιστορία µε ιδεογράµµατα



και  

φτιάξαµε  

σφραγίδες

γεµάτες αγάπη!



Επειδή βρήκαµε το βιβλίο αυτό πολύ ενδιαφέρον το στείλαµε 
δώρο στους φίλους µας στη Θάσο για να … σφραγίσουµε τη 
συνεργασία µας!



Ηταν ωραία αυτή η εµπειρία!   

Ευχαριστήσαµε τον κύριο Μπουλούµπαση για την 
επικοινωνία µε ηχητικό µήνυµα!  

Τον ξαφνιάσαµε επειδή δεν το περίµενε! 

Χάρηκε πολύ κι εµείς ακόµα περισσότερο! 

επόµενος προορισµός;



2ο ταξίδι
Φίλιππος Μανδηλαράς  

Συγγραφέας



Το δεύτερο “γρήγορο ταξίδι στον χάρτη” είναι γεγονός! 
Επισκεφθήκαµε τον συγγραφέα Φίλιππο Μανδηλαρά 
στο σπίτι του στη Χίο. 

Δ∆είτε το ταξίδι µας στο ιστολόγιο του σχολείου µας:  http://blogs.sch.gr/
1nipgarg/2015/01/21/etwinning-παίζουµε-βιβλίο/ 

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/01/21/etwinning-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/


Ο κύριος Μανδηλαράς µας υποδέχτηκε στη βιβλιοθήκη του και απάντησε στις 
ερωτήσεις µας.  

Μας είπε λοιπόν ότι έχει έρθει στους Γαργαλιάνους, αφού είχε επισκεφθεί το 
σχολείο µας πριν 3 χρόνια! 

Οτι έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει διαβάσει πολλά περισσότερα  και ακόµα ότι 
γνωρίζει πολλούς … καλικάντζαρους!  

Και µάλιστα εκείνη τη στιγµή, έβλεπε µερικούς απέναντί του να τον χαιρετούν!



Εµείς λοιπόν… 
Δ∆ηµιουργήσαµε µια ιστορία µε ένα 
καλικαντζαράκι αλλά δεν την 
εικονογραφήσαµε. Γιατί σκεφτήκαµε ότι το 
µόνο που θα έπρεπε να κάνουµε είναι να 
κοιταζόµαστε στον καθρέφτη! (οπως δίπλα!) 

Δ∆ιαβάσαµε κι άλλες καλικαντζαρο-ιστορίες 
του Φίλιππου Μανδηλαρά από το βιβλίο του 
“Νεοελληνική Μυθολογία - ιστορίες µε 
καλικάντζαρους” !  

χορέψαµε καλικαντζαροτράγουδα και γίναµε οι 
ίδιοι καλικάντζαροι



Θα παρατηρήσατε βέβαια, ότι 
σ’αυτό το ταξιδι µας συναντήσαµε 
έναν γνωστό µας από τα … παλιά: 
Τον Πέτρο Μπουλούµπαση! Να, 
αυτά τα ταξίδια, που συναντάς 
γνωστούς, είναι τα καλύτερα, 
τελικά! 

Επόµενος σταθµός; 



3ο Ταξίδι 

Ναταλία Καπατσούλια, 

 εικονογράφος



Ο τροµερός πειρατής Περπερούα ήταν η αφορµή να 
φτάσουµε µέχρι την Κεφαλλονιά. Θέλαµε να γνωρίσουµε 
από “κοντά“ την εικονογράφο του Ναταλία Καπατσούλια 
και να µάθουµε για τις περιπέτειες που είχε µαζί του 
µέχρι να τον ζωγραφίσει! 



Η κυρία Ναταλία µας 
υποδέχτηκε στο εργαστήριό 

της!

δείτε στο ιστολόγιο του σχολείου µας  την 
επίσκεψή µας  

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/02/25/
etwinning-παίζουµε-βιβλίο-2/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/02/25/etwinning-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-2/


Απάντησε στις ερωτήσεις µας πολύ γελαστά και 
ανάµεσα σε άλλα µάθαµε ότι …

ζωγραφίζει µε τα πινέλα της 

πρώτα έχει µια γενική ιδέα για το πως θα ζωγραφίσει τους ήρωες του βιβλίου 

συνήθως φτιάχνει ένα προσχέδιο (σκίτσο) και µετά χρωµατίζει 

 γνωρίζει τον κύριο Μανδηλαρά και  

ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ!!! Είχε επισκεφθεί το νηπιαγωγείο µας 
πριν δύο χρόνια και θέλει να ξανάρθει!     

Δ∆είτε εδώ  http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/06/η-ναταλία-καπατσούλια-στο-νηπιαγωγεί/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/06/%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF/


Μετά το “ταξίδι”
Ζωγραφίσαµε τον Περπερούα σε δικές µας περιπέτειες 

Παίξαµε µε το Σαρδάµ 

Παίξαµε τους πειρατές, χορέψαµε πειρατικά, παίξαµε τον περπερούα θεατρικό παιχνίδι, είπαµε 
γλωσσοδέτες όπως ο Σαρδάµ και φυσικά αναζητήσαµε πληροφορίες για τη Βενετία και το 
καρναβάλι της.  

Βρήκαµε πληροφορίες για έναν “δικό µας” πειρατή που είχε το ληµέρι του στο νησάκι απέναντί 
µας την “πρώτη”! Ο πειρατής “Κατούλιας” ήταν ο φόβος και ο τρόµος της περιοχής.  

Δ∆ιαβάσαµε και τις υπόλοιπες περιπέτειες του Περπερούα και ετοιµαστήκαµε για το επόµενο ταξίδι 
µας!  

Ποιος λέτε να είναι ο επόµενος σταθµός µας; Σας δίνουµε µόνο ένα στοιχείο: Ο περπερούα µας 
αρέσει πολύ! Πάαααρα πολύ!





Τα ταξίδια µας, όπως είδατε, γίνονται 
πάντα µε ένα κουρελάκι που µας οδηγεί!

Αυτή τη φορά το κουρελάκι 
µας ταξίδεψε στην Αθήνα.  
Ποια συναντήσαµε εκεί;



4ο ταξίδι
Αλεξάνδρα Μπίζη, 

  
συγγραφέας 

(και µητέρα του Περπερούα)



Περίληψη της αγαπηµένης µας περιπέτειας “ο Περπερούα και οι 
δεκαπέντε γόνδολες” 

Ο πειρατής Περπερούα λατρεύει τις Απόκριες. Γι' αυτό ντύνεται 
Αρλεκίνος και πηγαίνει στη Βενετία να διασκεδάσει... Εκεί συναντά 
ένα γονδολιέρη και οι δυο τους βάζουν ένα παράξενο στοίχηµα. Τι 
θα συµβεί άραγε; Μα τι µπορεί να συµβεί όταν ένας ξακουστός 
πειρατής ντύνεται Αρλεκίνος;



Η κυρία Μπίζη µας υποδέχτηκε που αλλού; Στη 
βιβλιοθήκη της! 

Ηταν πολύ ευγενική και γλυκιά και µίλησε µαζί µας µε 
χαρά! Της παρουσιάσαµε τον δικό µας σαρδάµ και της 

είπαµε ένα τραγούδι! 

Χαρήκαµε πολύ που γνωρίσαµε τη …  µαµά του 
Περπερούα!



Επειδή υπήρχε πρόβληµα στη σύνδεση χρησιµοποιήσαµε και το τηλέφωνο.  
Ολη η τεχνολογία στην υπηρεσία µας! 

Δ∆είτε και ακούστε κάποια αποσπάσµατα εδώ:  
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/03/18/φιλαναγνωσία-etwinning/

επόµενο ταξίδι;

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/03/18/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-etwinning/


5ο ταξίδι
Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου 

συγγραφέας
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http://www.loty.gr/paramith_analyt_10.htm


Συναντήσαµε την κυρία Λότη που αλλού; Στη βιβλιοθήκη της!

Αφορµή για το ταξίδι µας αυτό ήταν “τα παιδιά της Ανοιξης” και συγκεκριµένα ο Μάρτης!  

δείτε την επίσκεψή µας εδώ:   http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/03/18/παίζουµε-βιβλίο-
φιλαναγνωσία-e-twinning/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/03/18/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-e-twinning/


Της είπαµε ότι διαβάζουµε βιβλία, ότι δανειζόµαστε βιβλία απο τη 
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου µας, ότι χαρίζουµε βιβλία και 

ότι θέλαµε τόσο πολύ να την γνωρίσουµε! 

Μάθαµε ότι η ίδια έχει γράψει πολλά βιβλία (πάνω από 60!) έχει 
κάνει την εικονογράφηση - κολάζ στα βιβλία αυτά και ακόµα ότι 

έχει βραβευτεί!    

Πολύ ευγενική η κυρία Λότη “µας” και µε απίστευτη γλυκύτητα 
συζήτησε  µαζί µας, απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που της 

απαυθύναµε και της χαρίσαµε ένα τραγούδι:  

“µια καληµέρα είν’ αυτή … “ 

Οχι µόνο τραγουδι! Της στείλαµε και ζωγραφιές!  

Δ∆είτε µερικές 

  







Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα 4 βιβλία της σειράς ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ∆ΩΩΔ∆ΕΚΑ 
ΜΗΝΕΣ. Μας άρεσε πολύ η ιδέα της συγγραφέως να δώσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
στους µήνες! Συχνά βρίσκαµε στοιχεία του εαυτού µας µέσα στους µήνες. Μας φάνηκε 
επίσης πολύ αστείο, που η µαµά τους τους µιλούσε µε το χαιδευτικό τους αλλά όταν ήθελε 
να τους µαλώσει χρησιµοποιούσε ολόκληρο το όνοµα! Ταυτιστήκαµε κυρίως µε το Μάρτη, ο 
οποίος αλλάζει γνώµες συχνά και είναι λίγο κακοµαθηµένος!  

Παίξαµε λοιπόν και µε τις παροιµίες του που φέραµε στο σχολείο!  

“Μάρτης είναι, νάζια κάνει, πότε κλαίει πότε γελάει” 

“Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης” 

“Αν ρίξει ο µάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε κείνο το γεωργό πού’χει πολλά 
σπαρµένα” 

Τις αφηγηθήκαµε : σαν ιστορία, γρήγορα µε µια ανάσα, σαν γλωσσοδέτη, 
ανεβοκατεβάζοντας τη φωνή σε κάθε συλλαβή  

τις Παίξαµε µε µουσικά όργανα, µε  παντοµίµα και … ρυθµικά µε τα χέρια και τα πόδια!



Συνεχίσαµε όµως τα παιχνίδια και στην τάξη 
µας 

“παίξαµε” 
 το βιβλίο!

Δ∆ραµατοποιήσαµε την ιστορία! Εδώ βλέπετε τον 
“γερο χρόνο” που έχει επισκεφθεί τη συγγραφέα 
για να δει τί έχει γράψει για τα εγγόνια του!



και εδώ βλέπετε τη … συγγραφέα 
που 

εξηγεί στον γέρο χρόνο τί 
ακριβώς έχει γράψει!

που θα πάµε τώρα;



6ο ταξίδι 
Αντώνης 

Παπαθεοδούλου 
συγγραφέας
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http://www.metaixmio.gr/products/2048--.aspx


Για να επικοινωνήσουµε µε τον αγαπηµένο µας συγγραφέα σκεφτήκαµε 
έναν άλλο πρωτότυπο τρόπο να επικοινωνήσουµε µαζί του! 

 (Πάντα µε την τεχνολογία στο πλευρό µας φυσικά!) 

Ηχογραφήσαµε  
τις ερωτήσεις µας και του τις στείλαµε.  

Αυτός πάλι µας απάντησε µε τον ίδιο τρόπο! 



Η συνέντευξη του βραβευµένου συγγραφέα  
Αντώνη Παπαθεοδούλου  

στο  
1ο νηπιαγωγείο γαργαλιάνων 

Στους παρακάτω συνδέσµους θα ακούσετε τις ερωτήσεις που του στείλαµε 
  

Μέρος 1ο: https://soundcloud.com/gart-6/1a-1 
Μέρος 2ο: https://soundcloud.com/gart-6/4iqgy5si4mmj 

Μέρος 3ο: https://soundcloud.com/gart-6/3a-1 

και εδώ θα απολαύσετε τον ίδιο τον συγγραφέα!  
https://soundcloud.com/gart-6/z4pwypedxh2w

https://soundcloud.com/gart-6/1a-1
https://soundcloud.com/gart-6/4iqgy5si4mmj
https://soundcloud.com/gart-6/3a-1
https://soundcloud.com/gart-6/z4pwypedxh2w


Τον “ραφτάκο” τον αγαπήσαµε πολύ!  
 Μας βοήθησε να καταλάβουµε πόση δύναµη έχουν οι λέξεις. Μπορούν να 

πληγώσουν, να γεµίσουν ελπίδα, να θεραπεύσουν, να κερδίσουν φίλους ή ακόµα 
και να χάσουν φίλους …  

Η αλήθεια είναι ότι κάναµε αυτό το  “αναγνωστικό ταξίδι” µε αφορµή κάποιες 
καθηµερινές διενέξεις µας. Και αυτός ο γλυκός ραφτάκος µας έδωσε την ιδέα να 

ράψουµε ένα ρούχο.  
“Το γιλέκο της φιλίας” 

 



“κλωστές”   
είναι οι  

λέξεις µας 

δύο κύκλοι … 

και λέξεις φιλίας

για να ζεσταίνουν και να 
δροσίζουν



έτοιµο το γιλέκο! 
Το φοράει κανείς όταν χρειάζεται 
έναν φίλο! Οταν θέλει να µιλήσει για 

να νιώσει καλύτερα! αλλά το γιλέκο είναι 
 µαγικό!

µόλις το φοράς 24 φίλοι  
ανοίγουν τα αυτιά τους,  

όχι µόνο ένας … 



Δ∆είτε όµως στο ιστολόγιο του σχολείου µας 
τι µας συνέβη µια µέρα µετά το διάλειµµα. 
  Ηταν µια µέρα σαν όλες τις άλλες όταν 

ξαφνικά …  

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/?s=ο
+ραφτάκος+των+λέξεων

Για που … θ’ανοίξουµε πανιά;

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/?s=%CE%BF+%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD


7ο ταξίδι 

Ελένη Γεωργοστάθη 

συγγραφέας



Πραγµατοποιήσαµε άλλο ένα “γρήγορο ταξίδι στον χάρτη” 
µέσα σε ένα …  καραβάκι! 

Το κουρελάκι αυτή τη φορά 
µας ταξίδεψε πάλι στην 
Αθήνα, για να γνωρίσουµε τη 
συγγραφέα Ελένη 
Γεωργοστάθη. Μας περίµενε 
στο σπίτι της!



Λεπτοµέρειες από την επίσκεψή µας θα δειτε και θα 
διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσµο. 

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/05/30/γρήγορο-ταξίδι-
στον-χάρτη-µε-ένα-χάρτι/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/05/30/%CE%B3%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9/


Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η Σοφία κι η Μαρία έφτιαξαν κάτι φοβερά καραβάκια από χαρτί 
σήμερα στο σχολείο. Όταν τις ρώτησα πού έμαθαν να τα φτιάχνουν, 
μου είπαν ότι τους έδειξαν οι μαμάδες τους. Λοιπόν, όταν γυρίσω 
σπίτι, θα ζητήσω κι εγώ απ’ τη δική μου τη μαμά να μου μάθει. 
Βλέπετε, όλες οι μαμάδες ξέρουν να φτιάχνουν χάρτινα καραβάκια. Κι 
οι μπαμπάδες το ίδιο. Γιατί οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες τα ξέρουν 
όλα…

Η μήπως όχι; 



Το βιβλίο της Ελένης Γεωργοστάθη µας άρεσε πολύ και  
θελήσαµε να τη γνωρίσουµε καλύτερα, να µας αποκαλύψει τα 
µυστικά της. Είναι αληθινή η ιστορία της; Οι ήρωες είναι δικά της 
πρόσωπα; Εχει διαβάσει πολλά βιβλία; Πόσα παιδιά έχει; Εµαθε να 
φτιάχνει καραβάκια; Και άλλα πολλά… 

Αφορµή για ένα τέτοιο ταξίδι µε … καράβι ήταν η γιορτή της 
µητέρας. 



στην τάξη µας λοιπόν … 
φτιάξαµε πολλά καραβάκια για να µην … στριµωχτούµε στο ταξίδι . 

Τα φτιάξαµε από χαρτοπετσέτες! Τις χαρτοπετσέτες, σκεφτήκαµε, τις 
βρίσκεις πάντα µπροστά σου και τα καραβάκια “τους” µπορούν να σε 

ταξιδέψουν γρήγορα παντού! Είναι και πολύχρωµες!





Το βιβλίο αυτό µας προβληµάτισε πολύ.  Τελικά οι µαµάδες µας (οι γονείς µας) τα 
ξέρουν όλα; Χρειάζεται να τα ξέρουν όλα; Τις συγχωρούµε όταν δεν ξέρουν κάτι; 
Τους αρέσει να τους διδάσκουµε εµείς διάφορα πράγµατα που δε γνωρίζουν;  

Η συγγραφέας, πάντως, µας είπε ότι οι κόρες της την έµαθαν να φτιάχνει … 
καµηλοπάρδαλη! 

Εµείς διαπιστώσαµε ότι οι µαµάδες δεν τα ξέρουν όλα: 

“Η µαµά µου δεν ξέρει να οδηγεί τρακτέρ” 

“Η µαµά µου δεν ξέρει να οδηγεί αεροπλάνο” 

“Η µαµά µου δεν ξέρει να φτιάχνει µουσακά” 

“Η µαµά µου δεν ξέρει που να βαφτίσει τον αδελφό µου … !“



Εντάξει, η µαµά δεν ξέρει να τα κάνει όλα 
και Δ∆ΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ 

Εξάλλου, για µας είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ και 
την ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΟΛΥ! Τόσο πολύ που  

της αφιερώνουµε 
 ΈΝΑ ΑΣΤΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ!





Και επειδή η µαµά  µας εµπνέει,  
γράψαµε και στίχους!

Επενδύσαµε µε στίχους το έργο του Μ. 
Χατζιδάκι  

“η προσωπογραφία της µητέρας µου”!



Σε κάθε µοναδική µαµά αξίζει κάθε “έπληξι”!





Που θα πάµε τώρα;



8ο ταξίδι
Μάρια Μπαχά 

εικονογράφος



λίγα λόγια για το βιβλίο
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Αφορµή για το ταξίδι αυτό ήταν το πρόγραµµα Αγωγής Υγείας που υλοποιούµε για τα 
δικαιώµατα, µε έµφαση στην Ειρήνη.  Δ∆ιαβάσαµε το “αστερόσπιτο” της Αλεξάνδρας 
Μητσιάλη λοιπόν και επειδή η εικονογράφηση µας εντυπωσίασε όλους θελήσαµε  να 

γνωρίσουµε καλύτερα την βραβευµένη εικονογράφο, Μάρια Μπαχά 
Την επισκεφθήκαµε στο “αστερόσπιτο” της, όπου µας περίµενε στον χώρο του 

εργαστηρίου της! 

Δ∆είτε εδώ την επίσκεψή µας 

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/03/
γρήγορο-ταξίδι-στο-αστερόσπιτο-της-µ/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/03/%CE%B3%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC/


στην τάξη µας   φτιάξαµε ένα αστερόσπιτο! Εκεί, µέσα σ αυτό το σπίτι, 
κρύβουµε τα όνειρά µας! Βλέπετε ένα όνειρο διπλωµένο;





ζωγραφίσαµε όµως και τα δικά µας αστερόσπιτα 

δείτε µερικά





και αφού … ονειρευτήκαµε ετοιµαστήκαµε για το 
επόµενο ταξίδι. 

Αυτό ήταν αλλιώτικο. 

 Μας επισκέφθηκε η … τεχνολογία και παίξαµε µαζί 
της! 



9ο  ταξίδι  
στη … µουσική! 

Η επίσκεψη του Λαυρέντη 
Χωραίτη στο σχολείο µας, 
ένα ταξίδι στη µουσική και 
ένα παιχνίδι µε την 
τεχνολογία! 
“Ο µικρός Μίµης µέσα από την ιστορία του 
Βασιλιά Ντο µαθαίνει τις νότες και µυείται 
στον µαγικό κόσµο της µουσικής!”   (http://
www.biblionet.gr/book/190673/
Πλέσσας,_Μίµης/Ο_βασιλιάς_Ντο)

http://www.biblionet.gr/book/190673/%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82,_%CE%9C%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%82/%CE%9F_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%BF


Το βιβλίο αυτό ήταν η αφορµή να φέρουµε τον κύριο 
Λαυρέντη Χωραίτη στο σχολείο µας.  

Μας είχε επισκεφθεί και πέρυσι και έτσι δεν είχαµε και 
πολλές ερωτήσεις να του απευθύνουµε.  

Τα ξέραµε όλα γι αυτόν! 

 Οχι και όλα! Δ∆εν ξέραµε πως ζωγραφίζει… 

Εφερε λοιπόν µαζί του τα εργαλεία της δουλειάς του 
και τα µάθαµε όλα! 



Αυτό το αναγνωστικό µας παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι µε τα χρώµατα. 
Οχι όµως µε χρώµατα που λερώνουν, ή βάφουν ρούχα και δέρµα. Δ∆εν 
είναι δηλαδή ούτε µαρκαδόροι, ούτε πινέλα µε τέµπερες και 
νεροµπογιές κλπ και κυρίως δεν χρειάζεται το χαρτί.  Το παιχνίδι µε 
τα χρώµατα και τη ζωγραφική έγινε µε γραφίδα, ταµπλέτα και 
ηλεκτρονικό υπολογιστή!  

Η … ψηφιακή πλευρά της εικονογράφησης µπροστά στα µάτια µας 

Η τεχνολογία, τελικά, δεν εκµηδενίζει µόνο αποστάσεις, ζωγραφίζει 
κιόλας!



γραφίδα, ταµπλέτα και ηλεκτρονικός υπολογιστής,

τα εργαλεία ζωγραφικής του εικονογράφου



το αναμνηστικό που μας σχεδίασε

είναι μαγικό να βλεπεις  
μια  μορφή να … γεννιέται!



Στο ιστολόγιο του σχολείου µας µπορείτε να δειτε όλες 
τις λεπτοµέρειες της επίσκεψής του. 

  
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/06/η-φιλαναγνωσία-µέσα-από-τη-

γραφίδα-το/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/06/%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF/


Ταξίδα απλά… στη φαντασία!



10ο ταξίδι



Ο αγαπηµένος µας “αρλεκίνος” µας ταξίδεψε στον κόσµο της φαντασίας!  
 (Σ αυτό τον προορισµό µας είχε στείλει ο Περπερούα. Του άρεσαν οι 

αρλεκίνοι, θυµάστε;)

Περίληψη

Ο Αρλεκίνος και η δύναμη της φαντασίας, της αγάπης, 
της αισιόδοξης στάσης απέναντι στη ζωή... 
Ένα αγόρι φτωχό που πιστεύει πως δεν μπορεί
να συμμετέχει στο γλέντι της Αποκριάς, 
μόνο να κοιτάζει από μακριά τους άλλους 
με τις φανταχτερές και πλούσιες στολές τους να 
διασκεδάζουν. 
Όμως πίσω του στέκει η μητέρα του.
 Η αγάπη κι η έννοια της για το γιο της, άγρυπνοι φρουροί, 
θα διώξουν μακριά του τη στενοχώρια.



στην τάξη … 

Παίξαµε το παραµύθι δηλαδή το δραµατοποιήσαµε! Επειδή όµως υπήρχαν 
πολλοί υποψήφιοι για τον ίδιο ρόλο παίξαµε ένα παιχνίδι, το κουρελάκι! 

Το “κουρελάκι” είναι ένα παιχνίδι που µας είχε µάθει ο Φίλιππος 
Μανδηλαράς ,όταν είχε επισκεφθει το σχολείο µας. Οι υποψήφιοι για τον 
κάθε ρόλο στέκονται στο χώρο. Η νηπιαγωγός, γυρίζοντας την πλάτη στα 
παιδιά πετάει το κουρελάκι , το οποίο έχει δέσει κόµπο  για να είναι βαρύ 
και όποιος το πιάσει παίρνει το ρόλο. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να 
εξαντληθούν όλοι οι ρόλοι. Το κουρελάκι δεν κάνει ποτέ λάθος! Είναι 
δίκαιο!



γνωρίσαµε 
τον 
αρλεκινο 
του 
Picasso

ο αρλεκίνος 
όµως µας 

ταξίδεψε και 
στην τέχνη!



στην 
πραγµατικότητα  

τον … ζωντανέψαµε!



Και τον στείλαµε στο “καρναβάλι του αρλεκίνου” του Miro!

Να, εκεί είναι! Τον βλέπετε;



11ο ταξίδι 
 σε ένα κάστρο γεµάτο 

χαµόγελα 

Συγγραφέας: Αλίξ Καµπρέρα 
Εικονογράφος: Ρόζα Μ. Κούρτο 

Εκδόσεις: Μεταίχµιο



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Σε ένα μεγάλο κάστρο ζει ένας πολύ τεμπέλης γίγαντας, που βάζει άλλους να 
δουλεύουν για εκείνον χωρίς ανταμοιβή. Κάποτε καλεί τα παιδιά από τα γύρω χωριά 
για να δουλέψουν, ξεγελώντας τα με παιχνίδια και λιχουδιές. Τα παιδιά πέφτουν στην 
παγίδα και δουλεύουν ασταμάτητα μέχρι που ένα καταφέρνει να κάνει τον γίγαντα να 
σκεφτεί το λάθος του. 
Η ιστορία αυτή βασίζεται στην Ένατη Αρχή της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, σύμφωνα με την οποία κανένα παιδί δεν πρέπει να εργάζεται μέχρι μια 
συγκεκριμένη ηλικία, ενώ όλα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή 
εγκατάλειψης, σκληρότητας και εκμετάλλευσης. 

Σε κάθε βιβλίο της σειράς παρουσιάζεται μία από τις αρχές της Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέσα από μια απλή και ενδιαφέρουσα ιστορία, ο 
αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της κάθε αρχής



Το βιβλίο αυτό (όπως και τα υπόλοιπα της σειράς) το “παίξαµε” µε 
αφορµή το πρόγραµµα αγωγής υγείας για τα δικαιώµατα που υλοποιούµε 
αυτή την χρονιά.  

Οι δραµατοποιήσησεις µας αρέσουν πολύ και έτσι το ζωντανέψαµε αλλά 
κάναµε και κάτι άλλο.  Ανακυκλώνοντας, κατασκευάσαµε ένα ολόχρυσο 
κάστρο από κουτιά, το οποίο γεµίσαµε µε  θησαυρούς: Παραµύθια!





Αυτό το κάστρο λοιπόν “ακούει” όλα τα παραµύθια 
που “παίζουµε” και κλείνει πόρτες και παράθυρα για 
να τα προστατεύσει. Κάποια στιγµή ανοίγει την 
πύλη του για να τα … χαρίσουµε  στα παιδιά του 

κόσµου µαζί µε πολλά πολλά χαµόγελα!



12ο ταξίδι
“Η βιβλιοθηκάριος της Βασόρας” 
Συγγραφή και εικονογράφηση: 

Jeanette Winter 
µετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος



ή ί ό ά ή ί
ί ύ ς ή ς ώ ύ έ ς
ί ς ή ς ς ό ς ά ς ί ή
ό ό ς ς έ ς ς

Στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας για τα 
δικαιώµατα, αφήσαµε αυτό το υπέροχο βιβλίο να µας ταξιδέψει 

στην ειρήνη και σε µια … βιβλιοθήκη!



και ταξιδέψαµε στ’ αλήθεια!
Ταξιδέψαµε µε λεωφορείο µέχρι την Καλαµάτα, όπου και επισκεφθήκαµε τη Λαική Βιβλιοθήκη, 
επειδή θέλαµε να δούµε από κοντά πως είναι µία µεγάλη βιβλιοθήκη. Δ∆ιαβάσαµε ξανά το 
συγκεκριµένο βιβλίο και µπήκαµε στη θέση της “Βιβλιοθηκαρίου της Βασόρας”. 
Προβληµατιστήκαµε και σκεφτήκαµε ότι και εµείς θα κάναµε το ίδιο προκειµένου να σώσουµε 
τόσους θησαυρούς! Η κούραση θα άξιζε τον κόπο! 



Εδώ, σ αυτή την πτέρυγα της παιδικής 
βιβλιοθήκης, µε τους αναπαυτικούς 

καναπέδες και τα στρογγυλά αναγνωστήρια 
ταξιδέψαµε ξανά στη … Βασόρα!



 µάθαµε ακόµα 
ότι µία βιβλιοθήκη δεν έχει µόνο βιβλία.  

Μπορεί ακόµα να διαθέτει και πινακοθήκη µε έργα τέχνης γνωστών καλλιτεχνών!  
ΨΕΜΜΑΤΑ! 

 Αυτό το ξέραµε ήδη!



Μέσα στην τάξη µας ήδη είχαµε πραγµατοποιήσει “ ταξίδια” στα έργα της 
πινακοθήκης µέσα από το λεύκωµα µε τα έργα της. Βιβλίο άλλωστε είναι και ένα 
λεύκωµα πινακοθήκης, το οποίο µάλιστα µπορεί να µας ταξιδέψει πολύ µακριά! 

 Σκεφτήκαµε ότι θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον να παίξουµε µέσα στην πινακοθήκη. 
Ετσι λοιπόν ετοιµάσαµε  “αναγνωστικά παιχνίδια” για τους πίνακες! 



1o παιχνίδι: 
“βοήθεια 

µπερδευτήκαµε!” 

 Δ∆ηµιουργήσαµε παζλ µε  
έγχρωµες φωτοτυπίες των 
έργων και τα βάλαµε σε 

φακέλους. Χωριστήκαµε σε 
οµάδες µε βάση τα χρώµατα. 
Για να ξεχωρίζουν οι οµάδες, 
κολλήσαµε αυτοκόλλητες 
ετικέτες στο … πέτο µε το 
χρώµα της οµάδας.  Οποια 
οµάδα συµπλήρωνε πρώτη το 
παζλ µπροστά στο αντίστοιχο 

έργο κέρδιζε!



 2ο παιχνίδι (για προνήπια κυρίως): 

“Αναζητώντας τους χαµένους 
πίνακες”  

Κάποιες φωτοτυπίες δεν τις 
κάναµε παζλ. Ο στόχος µας 
αυτή τη φορά ήταν να γίνουµε 
ντετέκτιβ και να βρούµε στην 
πινακοθήκη που “κρύβονταν” τα 
έργα που εικονίζονταν. 



Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης  
συζητά µαζί µας!

“αναζητώντας τους  

χαµένους πίνακες!”



Ηταν πολύ ωραία 
εµπειρία η επίσκεψή µας 

στη Βιβλιοθήκη!
Ευχαριστούµε τη “Βιβλιοθηκάριο” που ήταν η αφορµή 
για να ταξιδέψουµε και να ανακαλύψουµε ανάµεσα σε 

άλλα και ένα διαφορετικό …επάγγελµα!  
Κάποιοι από µας αποφάσισαν ήδη για το επάγγελµα 

που θα ακολουθήσουν!



12ο ταξίδι
Συγγραφέας:  

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση 

Εικονογράφηση:  
Αλέκος Φασιανός



ί ό ί
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ί ά ί ά ς ές ές
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ς ή ί ά ύ ώς ί
ύ ή ί



Γιατί αυτό το βιβλίο;
Συνεχίζοντας το πρόγραµµά µας για τα Δ∆ικαιώµατα και συγκεκριµένα για τη Δ∆ηµοκρατία, επιλέξαµε αυτό το βιβλίο 
για να προσεγγίσουµε τις έννοιες αναρχία, τυραννία, νόµοι, Δ∆ηµοκρατία, διάλογος.  

Από την αρχή της χρονιάς έχουµε έρθει σε επαφή µε τη δηµοκρατία βιωµατικά, µέσα από την καθηµερινότητα του 
σχολείου. Κάθε µέρα, µετά το διάλειµµά πραγµατοποιουµε “το συµβουλιο της τάξης” όπου εκφράζονται παράπονα 
και ό,τι θέλει κανείς να βγάλει από µέσα του, µε σκοπό να λύνονται τυχόν προστριβές µε διάλογο. Επίσης, (στο 
πνεύµα των δηµοκρατικών σχολείων) συµµετείχαµε όλοι, µαθητές και εκπαιδευτικός -όπου ήταν δυνατόν- στις 
αποφάσεις που είχαν να κάνουν µε τα καθηµερινά µας θέµατα, πώς θα τα επεξεργαστούµε κλπ. Ετσι, για 
παράδειγµα,  οι µαθητές, αποφασίζουν οι ίδιοι για το ύφος της γιορτής, αν θα έχει τραγουδι, θέατρο, κουκλοθέατρο 
κλπ και η νηπιαγωγός  παίζει το ρόλο του συντονιστή,  βοηθώντας στις πρόβες και φυσικά εξασφαλίζοντας την 
ποιότητα στα κείµενα, µουσικές επιλογές κλπ.  

Το βιβλίο αυτό µας άρεσε πολύ και αποφασίσαµε όλοι µαζί να το παίξουµε. Ανάµεσα σε άλλα “παιχνίδια”, το 
δραµατοποιήσαµε και στην τάξη µας µε θεατρικό παιχνίδι. Ηταν τόσος ο ενθουσιασµός που θελήσαµε να το 
παρουσιάσουµε και στους γονείς. Ετσι λοιπόν στο τέλος της χρονιάς παίξαµε τα βραχιόλια των πουλιών µπροστά 
σε θεατές.



καταιγισµός ιδεών ή αλλιώς … “το παιχνίδι -µας- των συνειρµών”



Από την αρχή της χρονιάς 
είχαµε όλοι συµφωνήσει ότι 

η υπογραφή µας θα έχει µεγάλη 
σηµασία.

Και πράγµατι, αυτή η υπογραφή µας 
βοήθησε να είµαστε πιο υπεύθυνοι για τις 

πράξεις µας και να δεχόµαστε τις 
συνέπειες τους 

Μας θύµιζε επίσης καθηµερινά το 
Δ∆ΙΑΛΟΓΟ



Ακολουθώντας το 
παράδειγµα των πουλιών 
ψηφίσαµε και νόµους



στείλαµε τις απόψεις µας στον  “φρουρό” της Δ∆ηµοκρατίας  
(πήραµε την ιδέα από τους φίλους µας στη θάσο)



φτιάξαµε ταίστρες για τα πουλιά



και παίξαµε και θεατρικό παιχνίδι στην αυλή

στιγµιότυπα από τις πρόβες 
και τη γιορτή στο προαύλιο 







14ο -απίστευτο- ταξίδι … 

… στην φαντασία και στον κόσµο των 
παιχνιδιών 

  (των αληθινών και όχι των 
ηλεκτρονικών)
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http://www.biblionet.gr/book/191363/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD


Μ αυτό το βιβλίο ταξιδέψαµε στον χρόνο! Πίσω στα παλιά παιχνίδια. Σ αυτά που παίζεις µε τους 
φίλους σου ή και µόνος σου. Με παρέα όµως ακόµα καλύτερα.  Σ αυτά που δεν είσαι µπροστά σε 
µια οθονη αλλά στις γειτονιές, στις αυλές των σχολείων…   

Με το βιβλίο αυτό πήραµε µαζί µας και συνταξιδιώτες τους γονείς µας. Τους άρεσε το ταξίδι αυτό 
πίσω στα παιδικά τους χρόνια! Θυµήθηκαν τα παιχνίδια που έπαιζαν όταν ήταν µικροί και µας 
έδειξαν τα αγαπηµένα τους. Τα παιχνίδια τους ήταν οµαδικά και χαίρονταν το παιχνίδι µε τους 
φίλους τους! Παίξαµε λοιπόν µαζί τους στο προαύλιο “κυρέλι”, “καραβάνα”, “λαστιχάκι”, 
“αλεπού”, “τσιγκάκι” και άλλα πολλά!



δείτε στιγµιότυπα από τη γιορτή του τέλους, που παίξαµε 
παιχνίδια µε τους γονείς στο προάυλιο του σχολείου µας 

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/08/γιορτή-
τέλους-τέλος/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/08/%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82


λαστιχάκι



“μπούρουκας”

τυφλόμυγα

γύρω γύρω όλοι



µε την φυσική φτιάχνουµε παιχνίδι! 
“το τσιγκάκι”

τήξη

πήξη



Κάναµε το “τσιγκάκι” επιτραπέζιο.  
Δ∆ηµιουργήσαµε το ταµπλό και  
φτιάξαµε και σήµατα τροχαίας!



παίξαμε και με “αθύρματα”



στην τάξη µας 
όπως είδατε  

παίξαµε  
κυριολεκτικά µε το βιβλίο πολύ!

Ακόµα, το διασκευάσαµε και το παρουσιάσαµε στους 
γονείς σαν θεατρικό δρώµενο!
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τελικά µε ένα βιβλίο πραγµατικά … ταξιδεύεις!



Ενα βιβλίο δίνει στη φαντασία 
σου φτερά! Πετάς!!!



Αφού λοιπόν αποκτήσαµε φτερά 

δηµιουργήσαµε µια δική µας ιστορία! 
Στην ιστορία αυτή µας έκανε την τιµή να πάρει µέρος η βραβευµένη 
εικονογράφος Μάρια Μπαχά δίνοντας µορφή στον ήρωά µας.  

Συνεργάστηκαν λοιπόν όλοι οι εικονογράφοι του σχολείου µαζί της και … 



Ο  
συγγραφέας 
 που δεν είχε  
έµπνευση























τέλος



Μπορείτε να διαβάσετε την 
ιστορία µας στον παρακάτω 

σύνδεσµο

http://issuu.com/dianthos/docs/
_________________________________

___4641110db01a30

http://issuu.com/dianthos/docs/____________________________________4641110db01a30


Η φαντασία δε σταµατά! Δ∆ηµιουργήσαµε και ποιήµατα. 

 Εµπνεόµενοι από τα λίµερικς του gianni rodari και το 
βιβλίο της Μαρίας Μαµαλίγκα “ονειρικά, ανυπάκουα και 

άλλα ανήσυχα ποιήµατα”



Το πρόγραµµα για την φιλαναγνωσία µας 
ενέπνευσε και δηµιουργήσαµε και αστεία 

ποιήµατα µε ηρωίδα την “κυρία Φιλαναγνωσία”

ς
ς



Ο εικονογράφος Λαυρέντης Χωραίτης 
έδωσε µορφή στην αγαπηµένη µας κυρία 

φιλαναγνωσία! 

Εδώ θα δείτε βήµα-βήµα τη δηµιουργία της : 
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/06/η-
φιλαναγνωσία-µέσα-από-τη-γραφίδα-το/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2015/06/06/%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF/








http://issuu.com/dianthos/docs/________________

στον παρακάτω σύνδεσµο µπορείτε να ξεφυλλίσετε το 
βιβλίο µε τα λίµερικς

http://issuu.com/dianthos/docs/________________


Από τα φετινά µας ταξίδια καταλήξαµε και σε ένα…  
συµπέρασµα:  

Οι γυναίκες εικονογράφοι ζωγραφίζουν µε πινέλα και 
χαρτιά 

οι άντρες εικονογράφοι  ζωγραφίζουν µε γραφίδα και 
ταµπλέτα στον υπολογιστή! 



Ο υπολογιστής έχει πολλά θετικά. Δ∆ε λερώνεις ούτε λερώνεσαι, δε σπαταλάς χαρτιά, σβήνεις και 
ζωγραφίζεις όσες φορές θες χωρίς να φαίνεται το λάθος, το αποθηκεύεις και έχεις το ίδιο σχέδιο 
όσες φορές θες, του αλλάζεις χρώµατα, σχήµατα, γράφεις πάνω στην εικόνα, δεν χρειάζεσαι πολύ 
χώρο για χαρτιά, πινέλα, νερό, δεν αγοράζεις πολλά πινέλα, µαρκαδόρους και µειώνεις τον όγκο των 
σκουπιδιών, στέλνεις τη ζωγραφιά σου µε ηλεκτρονικό µήνυµα                     

Οµως ….  
Δ∆ε συγκρίνεται µε  τη µυρωδιά της ξυλοµπογιάς και του λαδοπαστέλ, µε τον ήχο που κάνει ο 
µαρκαδόρος όταν τρέχει πάνω στο χαρτί, µε τη … γλώσσα που βγαίνει από το στόµα όταν ζωγραφίζεις 
κάτι παθιασµένα, µε την έκφραση της µαµάς όταν βλέπει τα ρούχα λίγο χρωµατισµένα, µε τη φωνή του 
φίλου σου όταν του κάνεις καταλάθος µία γραµµή στη δική του ζωγραφιά  και τρέχει στην κυρία, µε τη 
στιγµή που όλες οι ζωγραφιές θα κρεµαστούν στον πίνακα για να στολίσουν την τάξη, ούτε µε τη 
στιγµή που κάποιο χρώµα θα τρέξει κατά λάθος στη ζωγραφιά σου επειδή δεν έχει στεγνώσει ακοµα, 
ούτε επίσης µε την έκπληξη που νιώθεις τη στιγµή που  ανοίγοντας το διπλωµένο ζωγραφισµένο σου 
χαρτί, εµφανίζεται µια ίδια ζωγραφιά στο πλάι! Και σίγουρα δε συγκρίνεται µε τίποτα εκείνη η µαγική 
στιγµή που θα ανακατέψεις τα χρώµατα και θα δηµιουργήσεις καινούρια!



αναγνωστικά παιχνίδια  
στο σχολείο και στο σπίτι



πόσο βαρύ είναι το βιβλίο;
 παίζουµε µε βιβλία όπου βρούµε!  
Στις καρέκλες στα µαξιλάρια,  

στο χαλί… 

στο σχολείο … 



ένα βιβλίο 
βοηθάει στις 
… ισορροπίες 

μας!

μια εικόνα ζωντανεύει

ενα βιβλίο γίνεται πρόσκληση!δανειστική βιβλιοθήκη

ο ήλιος ο ηλιάτορας συναντά τα ελληνάκια

“τα ελληνάκια”



Και πάλι η 
τεχνολογίας 
παρούσα! 

To ροµποτάκι 
bee-bot  

συµµετέχει στα 
παιχνίδια µας!

καρτέλες δανεισµού …  
δανεισµένες από το elniplex

“θα παίξω την κυρία που διαβάζει  
παραμύθι”

ενα βιβλίο 
“κουκλοθέατρο”



Στο σπίτι …  
Στα παιχνίδια µας αυτά είχαµε εµπλέξει και την δανειστική 
βιβλιοθήκη. Κάθε Παρασκευή δανειζόµαστε βιβλία. Στο σπίτι 

λοιπόν παίζουµε ένα παιχνίδι µε τη µαµά ή τον µπαµπά. Πριν µας 
διαβάσουν το βιβλίο, το διαβάζουµε εµείς! Δ∆ιαβάζουµε τις εικόνες 
και δηµιουργούµε τη δική µας ιστορία. Μάλιστα, για να µην την 
ξεχάσουµε, τους λέµε την ιστορία και αυτοί την γράφουν. Μόλις 
επιστρέψουµε στο σχολείο βάζουµε την ιστορία στον “φάκελο 
φιλαναγνωσίας” για να την διαβάσουµε στην τάξη. Το παιχνίδι 
αυτό είναι πραγµατικά αστείο. Γιατί αστείες είναι οι διαφορετικές 
ιστορίες που δηµιουργούνται µε αφορµή την ίδια εικονογράφηση!



Για να διευκολύνουµε τον “µεγάλο” που παίζει µαζί µας έχουµε 
δηµιουργήσει το “φύλλο δηµιουργικής ανάγνωσης”! Σ αυτό λοιπόν 

γράφει την ιστορία που δηµιουργούµε διαβάζοντας τις εικόνες. Για να 
µπει και αυτό το φύλλο στο … παιχνίδι έχουµε φτιάξει και ένα 

ποιηµατάκι που είναι τυπωµένο πάνω του.  
“βάζω στην φαντασία µου φτερά,  

την αφήνω να πετάξει  

και µέσα στο βιβλίο που δανείστηκα  

ιστορίες να … αρπάξει”   

τονίζουµε βέβαια ότι γράφουν µόνο ό,τι τους υπαγορεύουµε! Γιατί αυτός είναι και ένας 
τρόπος για να φαίνεται η εξέλιξή µας στον προφορικό µας λόγο! Και έτσι ο φάκελος 

φιλαναγνωσίας αποτελεί µέρος του ατοµικού µας φακέλου! 

Δ∆ηλαδή, οι µεγάλοι, παίζουν το “µαγνητόφωνο”!



Το αναγνωστικό αυτό παιχνίδι αυτό άρεσε πολύ σε 
µικρούς και µεγάλους! Οι “µικροί” περίµεναν µε χαρά 
την Παρασκευή για το βιβλίο και οι “µεγάλοι” είχαν 
µεγάλη περιέργεια για την ιστορία που θα 
δηµιουργούσαν  οι µικροί!



Την παγκόσµια ηµέρα παιδικού βιβλίου, παίξαµε ένα παιχνίδι 
µε τους γονείς στο σχολείο. Ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκλησή µας και µας επισκέφθηκαν για να γιορτάσουµε 
µαζί! Αφού πρώτα τους διαβάσαµε ένα παραµύθι του 

Αντερσεν (µια και σ αυτόν είναι αφιερωµένη αυτή η µέρα) 
µετά ακολούθησε το καλύτερο!  

Οι γονείς διάβασαν τις ιστορίες που είχαµε δηµιουργήσει 
µέχρι τότε.



αφηγηθήκαμε και οι ίδιοι 
 αγαπημένες μας ιστορίες

οι μαμάδες διαβάζουν τις ιστορίες 
από τα  

“φύλλα δημιουργικής ανάγνωσης”



αγωνία για το “τέλος”

είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούμε 
 τις ιστορίες που  σκεφτήκαμε!  

Ηταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους  
και σίγουρα πολύ αστείες!



ιστότοποι που επισκεφθήκαµε

http://www.mikrosanagnostis.gr/gwniadaskalwn.asp 

http://www.elniplex.com 

http://www.kindykids.gr 

http://miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr 
https://www.facebook.com/papakistimpaniera?fref=ts

http://www.mikrosanagnostis.gr/gwniadaskalwn.asp
http://www.elniplex.com
http://www.kindykids.gr
http://miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr
https://www.facebook.com/papakistimpaniera?fref=ts


Θα αναρωτιέστε φυσικά τι απέγινε το παιχνίδι που είχαµε ξεκινήσει µε τους 
φίλους µας από την Ποταµιά Θάσου. Για να δείτε που συναντήθηκαν οι 
δρόµοι µας θα πρέπει να παίξετε κι εσείς, οι αναγνώστες, ένα παιχνίδι µαζί 
µας! Να λύσετε τον γρίφο διαβάζοντας το δικό τους ηλεκτρονικό περιοδικό! 
http://issuu.com/paizoumevivlio/docs/________________________________.co 

Συναντηθήκαµε όπως είδατε µέσα σε ένα … καραβάκι!  “Το χάρτινο καραβάκι 
της µαµάς” της Ελένης Γεωργοστάθη ήταν τελικά … αρκετά µεγάλο για να 
χωρέσει και εµάς και τους φίλους µας µαζί! Ο καθένας µας όµως έζησε 
διαφορετικές εµπειρίες σ αυτό το ταξίδι!



Οπως θα διαπιστώσατε όµως είχαµε και ίδιους συνταξιδιώτες για  διαφορετικούς όµως 
προορισµούς 

Ετσι λοιπόν …  

 Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου µας συνόδευσε στο ταξίδι µας για να γνωρίσουµε  
τον “ραφτάκο των λέξεων”, ενώ µε τους φίλους µας χάθηκε στο “σκοτάδι που φοβάται 
το Νικόλα” και έπαιξε µαζί τους “στου σκοινιού τα µανταλάκια”. 

και …  

Ο Πέτρος Μπουλούµπασης µας κράτησε συντροφιά “µια φορά κι έναν καιρό για 

να δούµε πώς ήταν το βιβλίο” ενώ µε τους φίλους µας έπαιξε .. “στου σκοινιού τα 
µανταλάκια”.”



ευχαριστούµε τους συνταξιδιώτες µας που 
“έπαιξαν” µαζί µας

Φίλιππο Μανδηλαρά,  

Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου,  

Αντώνη Παπαθεοδούλου,  

Αλεξάνδρα Μπίζη 

Ελένη Γεωργοστάθη 

Πέτρο Μπουλούµπαση,  

Ναταλία Καπατσούλια,  

Μάρια Μπαχά 

Λαυρέντη Χωραίτη



αυτή την χρονιά γεµίσαµε εµπειρίες!



Εχουµε ήδη στρέψει το βλέµµα στα επόµενα αναγνωστικά ταξίδια!



για φέτος!



ISSN: 2459-2749                

κλασικό τµήµα

“µε ένα βιβλίο 
 ταξιδεύω” 

αναγνώστη…


