
Αγαπημένα μας παιδιά,

Τα βιβλία καταφέρνουν να μας ταξιδέψουν σε άγνωστους τόπους, 
φανταστικούς κόσμους, ξένους πολιτισμούς και συναρπαστικές ιστορίες 
ακόμη κι αν μένουμε σπίτι . Επιλέξτε το βιβλίο που θα σας κρατήσει 
συντροφιά μέσα από μία μεγάλη λίστα. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ!      

ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/

Παιδικό Ψηφιακό Βιβλίο για τον Κορονοϊό

https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/

Μύθοι του Αισώπου σε κινούμενα σχέδια:
 Ο γάιδαρος, η αλεπού και το ποντίκι 
 Λιοντάρι και αλεπού
 Ο λαγός και η χελώνα
 Τζιτζίκι και μυρμήγκι
 Αετός και σκαθάρι
 Η αλεπού και το λελέκι  
 Ο πίθηκος που έγινε βασιλιάς 
 Η αλεπού κι ο ξυλοκόπος
 Το λιοντάρι και το ποντίκι

ΒΙΒΛΙΑ
 Βιβλία σε ρόδες 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/
http://www.mikrosanagnostis.gr/
https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXiaxhQmuDw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VLmCHgswa4s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gkr-pV_gY48
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ey9ZOnAJshM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OvbneQgcK9U
http://www.youtube.com/watch?v=tDIKtmx7h-U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ow2RFXivfKI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqoVD2lU9nc
http://www.youtube.com/watch?v=o0WUp_RF388
http://www.vivliaserodes.gr/themata


 Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου, Ίδρυμα Λαμπράκη  
 Δείτε τα σχολικά βιβλία από το 1828 έως το 1980, ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή
 Μικρός Αναγνώστης – ψηφιακά βιβλία για παιδιά (άκουσε την ιστορία και 

διάβασέ τη), ΕΚΕΒΙ, ακουστική βιβλιοθήκη εκτενών αποσπασμάτων από 
βιβλία

 bookbook.gr - Ίστοσελίδα ενημέρωσης για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο
 elniplex, Ηλεκτρονικό Περιοδικό με ειδική θεματική ενότητα για το Παιδικό 

Βιβλίο
 Λέσχη Ανάγνωσης και Φιλαναγνωσίας, Blog για την Παιδική και Εφηβική 

Λογοτεχνία
 Κόκκινη Αλεπού, Ιστοσελίδα για την Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία

Το μικρό βιβλίο: οδηγίες κατασκευής, δημιουργική γραφή, έκθεση. 
(Παιδαγωγική Freinet) Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο. Σ. Λάχλου

Βιβλία για παιδιά  ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Ο γύρος του κόσμου σε 80 
μέρες, διαδραστική 
περιήγηση βασισμένη στο 
βιβλίο του Ι. Βερν

 Εκπαιδευτική τηλεόραση: 
Γλώσσα-Λογοτεχνία

 Ανθολόγιο Παιδικής 
Λογοτεχνίας και 
Παράδοσης, σε 
ηλεκτρονική μορφή,  
Σπουδαστήριο Νέου 
Ελληνισμού

 Κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό για την παιδική λογοτεχνία, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

 Η Κοινωνικοσυναισθηματικη Μάθηση μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία και 
το Πρόγραμμα Βήματα για τη Ζωή- Χρύσα Κουράκη, Νάντια Κουρμούση, 
Μαρία Σαλαγιάννη- OMEP GREECE

Μικρός  Πρίγκιπας
 "Ο Μικρός Πρίγκιπας" (κινούμενα σχέδια, αναδημοσίευση από το κανάλι της 

Βουλής των Ελλήνων)

 Ο μικρός πρίγκιπας -1ο μέρος 
 Ο μικρός πρίγκιπας -2ο μέρος   
 Ο μικρός πρίγκιπας -3ο μέρος
 Ο μικρός πρίγκιπας -4ο μέρος
 Ο μικρός πρίγκιπας -5ο μέρος
 Ο μικρός πρίγκιπας -6ο μέρος

https://e-paideia.org/voytia-ston-kosmo-toy-vivlioy/
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.bookbook.gr/
https://www.elniplex.com/category/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF/
http://lesxhanagnosis.blogspot.com/
http://kokkinialepou.gr/
https://skasiarxeio.wordpress.com/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF/
https://www.openbook.gr/tag/paramythi/
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9F%20%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%B5%2080%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82/story_flash.html
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9F%20%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%B5%2080%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82/story_flash.html
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot-2?start=0
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot-2?start=0
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://keimena.ece.uth.gr/main/
http://www.omep.gr/e-books-e-yliko.html
http://www.omep.gr/e-books-e-yliko.html
https://www.youtube.com/watch?v=47IiT0GnUdI&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=CSGbsuKYGis&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=uQjO7WAxjHs&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=xIQcC3dY_9o&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=CyagYU1Oql8&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=b0QEzFQ1hmw&feature=relmfu


 Ο μικρός πρίγκιπας -7ο μέρος
  Μικρός πρίγκιπας  τραγούδι από το CD «Ο κήπος των ευχών», Στίχοι: 

Παρασκευάς Καρασούλος, Μουσική/Πρώτη εκτέλεση: Μάριος Φραγκούλης

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 Ελληνικά λαϊκά παραμύθια και παραδόσεις. Σπουδαστήριο Νέου 
Ελληνισμού

 Ας γίνει ο κόσμος μαγικός… Παραμύθια από χώρες του κόσμου. 
Πρωτοβουλία για Εκπαίδευση Χωρίς Διακρίσεις, TΑ ΠΙΣΩ ΘΡΑΝΙΑ

 Το μαγικό πιθάρι, παραμύθι από την Ινδία (αφήγηση). Εκπαιδευτική 
τηλεόραση

 Ο σοφός ζωγράφος, παραμύθι από την Ινδία (αφήγηση). Εκπαιδευτική 
τηλεόραση

 Η άσχημη βασιλοπούλα (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη 
βασιλοπούλα και άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη

 Το χρυσό παπάκι (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη βασιλοπούλα και 
άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη

 Τα τρία ρόδια (αφήγηση) 
Από το βιβλίο "Η 
άσκημη βασιλοπούλα 
και άλλα διαλεχτά 
παραμύθια". Μουσείο 
Μπενάκη

 Ο Ψαράς (αφήγηση) Από 
το βιβλίο "Η άσκημη 
βασιλοπούλα και άλλα 
διαλεχτά παραμύθια". 
Μουσείο Μπενάκη

 Ο Γέρος, η Γριά και οι Κλέφτες (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη 
βασιλοπούλα και άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη

 Το παραμύθι της γιαγιάς μου  “Οι δώδεκα μήνες” 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: “Παραμύθια”-Επιμορφωτικό Υλικό 

Προγράμματος “Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλινοστούντων μαθητών” 
 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ (www.paramythia.net) 
 Συλλογή 12 παραδοσιακών παραμυθιών ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη 

eBooks4Greeks.gr  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Για μικρά παιδιά με μικρή αναγνωστική εμπειρία
Τα μαγικά μαξιλάρια, Ευγένιου Τριβιζά 
 Λιχουδοχώρα , Τ. Καζαντζίδου
Η λιχουδοχώρα αλλάζει, Τ. Καζαντζίδου

https://www.youtube.com/watch?v=1qKqTFPLYfs
https://www.youtube.com/watch?v=cWmag1kxQfo
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=11
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/paramithia.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/kokkini-klosti-to-magiko-pithari-india
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/kokkini-klosti-o-sofos-zografos-kina
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=en&id=2403&Itemid=615
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=2408&Itemid=202
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=2407&Itemid=202
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=2405&Itemid=202
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=2404&Itemid=202
http://www.kethea-strofi.gr/article.php?id=374
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=109&cad=rja&ved=0CF4QFjAIOGQ&url=http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b/1vathmia/praktikes/%25CF%2584%25CE%25BF%2520%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%258D%25CE%25B8%25CE%25B9%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%2520%25CE%25B2%25CE%2584%2520%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=3eLxUtPyM4mThge59YGoBA&usg=AFQjCNE4KxBfwZob6x9hgG1ms-ZBq5rlIQ&sig2=TfPn9ShbiJ3sOS1BSA7F3g
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=109&cad=rja&ved=0CF4QFjAIOGQ&url=http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b/1vathmia/praktikes/%25CF%2584%25CE%25BF%2520%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%258D%25CE%25B8%25CE%25B9%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%2520%25CE%25B2%25CE%2584%2520%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=3eLxUtPyM4mThge59YGoBA&usg=AFQjCNE4KxBfwZob6x9hgG1ms-ZBq5rlIQ&sig2=TfPn9ShbiJ3sOS1BSA7F3g
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http://www.paramithia.net/and_main.html&ei=oN3xUoeGMNOjhgfZtoDoCQ&usg=AFQjCNEDYAiNzQLoEn8GZ7fehf0o2rtMpA&sig2=flxcTOomitQ-BAVKY4rNHw&bvm=bv.60799247,d.ZG4
http://www.paramythia.net/
https://www.ebooks4greeks.gr/paradosiaka-paramythia-tou-ellinismou


12 μέρες από τη ζωή του Άη Βασίλη, Ε. Κοντόρα 
Παραμύθια για να σπάτε κέφι, Τζάνι Ροντάρι    
Παραμύθια από το τηλέφωνο , Τζάνι Ροντάρι
Ο κρεμμυδάκης, Τζάνι Ροντάρι
Ο κρεμμυδάκης και η παρέα του, Τζάνι Ροντάρι    
Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά , Γ.Σεφέρης 
Η ποδηλάτισσα, Οδ. Ελύτης
O άνθρωπος που φύτευε δέντρα, Z. Zιονό
Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, Αγγελική Βαρελά 
To ψηλότερο μπαλκόνι του κόσμου, Ζωή Βαλάση
Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, Ευγενία Φακίνου
 Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας, Ντ. Μακ 
Κι Θα σ’ αγαπώ ό, τι κι αν γίνει, Ντέμπι Λιόρι 
Ο κύριος Μπου, Τασούλα Τσιλιμένη
Το χαρούμενο λιβάδι, Φιλιώ Νικολούδη
Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν, Βαγγέλης Ηλιόπουλος 
Η νύχτα των πυγολαμπίδων, Αλ. Μητσιάλη
Τα αστέρια που ζήλευαν, Μ. Καρακώστα
Πού πήγε το φεγγάρι απόψε;Β. Μάστορη 
Το πονεμένο αηδόνι, Μ. Στεφανίδης
Αχ! Ειρήνη, Γ. Μ. Μαρίνος
Μη φεύγεις, Μπ. Ρόζεν-Μ. Τσίτας 
Οι τρεις κοσμοναύτες , Ου. Έκο
Γιατί να είμαι τόσο μικρός; Eun Ju Kim 
Τα φιλαράκια, Μ. Μπλαζεγιόφσκι
Το παιδί που βρήκε ένα αστέρι, Ρ. Ρώσση-Ζαϊρη 
Μισώ το διάβασμα, Ρ. Μάρσαλ
Ο μικρός Ντουπ
 Η οικογένεια του ήλιου, Λότη Πετροβιτς –Ανδριτσοπούλου  
Το δέντρο που έδινε, Σίλβερστάιν Σελ
Το γαϊτανάκι, Ζωρζ Σαρρή
Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, Πάνος Χριστοδούλου
Η θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου από την αρχή, Τζ.Ροντάρι

Για μεγάλα παιδιά
Τα γενέθλια, Ζωρζ Σαρρή
 Τα Χέγια, Ζωρζ Σαρρή
Οι νικητές, Ζωρζ Σαρή Όταν ο ήλιος, Ζωρζ Σαρρή
Ε.Π. Ζώρζ Σαρρή
Ο θησαυρός της Βαγίας, Ζωρζ Σαρή 
Τα στενά παπούτσια, Ζωρζ Σαρή
Ρωτώ και μαθαίνω, Έλλης Αλεξίου



 Ήθελε να τη λένε κυρία, Έλλη Αλεξίου
Το Γ΄Χριστιανικό Παρθεναγωγείο, Έλλη Αλεξίου
 Γεια σου, φίλε, συλλογή διηγημάτων
Ένα – ένα – τέσσερα, Βούλας Μάστορη 
Κάτω από την καρδιά της, Βούλας Μάστορη
 Ψίθυροι αγοριών, Βούλας Μάστορη
Στο Γυμνάσιο, Βούλας Μάστορη
Ρεπορτάζ για ένα ζεστό Νοέμβρη, Δημ. Ραβάνη – Ρεντή 
Παιδιά της Αθήνας, Δημ. Ραβάνη – Ρεντή
Κοντά στις ράγες, Άλκη Ζέη
Το καπλάνι της βιτρίνας, Άλκη Ζέη
Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Άλκη Ζέη 
Η μωβ ομπρέλα, Άλκη Ζέη
Ο ψεύτης παππούςΆλκη Ζέη
Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ, Μ. Τουέιν
Η Κάτι του τελευταίου θρανίου, Μαρία Χαλάσι
 Και η θάλασσα ήταν τόσο κοντά, Ραβάνη Ρεντή
 Οι τρεις σωματοφύλακες, Α. Δουμά
Το κάλεσμα της άγριας φύσης, Τ. Λόντον 
Ένα δέντρο στην αυλή μας Μαρούλα Κλιάφα 
Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, Μ. Λουντέμης
Mικρός πρίγκιπας, Antoine de Saint - Exupéry
Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, Ιούλιος 
Βερν Οι περιπέτειες του Χακ Φιν, Mark Twain
Ο γέρος και η θάλασσα, Ε. Χέμινγουεϊ
Δον Κιχώτης, Μ. Θερβάντες Ο Ρομπέν των δασών     
Οι άθλιοι, Β. Ουγκώ
To ερωτευμένο σύννεφο, Ν. Χικμέτ 
Το σχολείο, Αρ. Γκαϊντάρ 
Άνθρωπος αυτός ο γίγας, Ιλίν και Σεγκάλ
Ποιος θα γράψει για τον σκύλο μας Λότη Πετροβιτς-Ανδριτσοπούλου
Τρελοβάπορο χωρίς τιμόνι Γαλατεια Γρηγοριάδου Σουρέλη
Ο Μικρός δραπέτης Χάρης Σακελλαρίου 
O μικρός Νικόλας
Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα, Μαρκ Χάν

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
 Εικονογράφηση-Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία, Εκπαιδευτική Τηλεόραση

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 Όλες οι δανειστικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας στο Google Maps

http://www.edutv.gr/index.php/texniki-ekpaideysi/eikonografisi-kalitexniki-vivliodesia
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GIWBHb7a-dnpf3SicTmUSC_2HBQ&ll=38.36790093000935,24.077611400000023&z=7


 Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK (Όλα τα βιβλία που περιέχονται στον 
κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο 
Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα της 
ενότητας Κλασική Λογοτεχνία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει: πεζογραφία, ποίηση, ξένη λογοτεχνία, παιδική 
λογοτεχνία,  δοκίμια, λευκώματα, κλασική λογοτεχνία).

 Ανοιχτή Εκπαίδευση για όλους  (Ο δικτυακός τόπος open-edu στοχεύει στην 
παρουσίαση όλων των Ψηφιακών Αποθετηρίων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών 
που επιτρέπουν ανοικτή πρόσβαση σε όλους)- ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
 Βιογραφίες δημιουργών (λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, 

κινηματογράφος, θέατρο, χορός), για μαθητές -  ΥΠΠΟΑ

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Λέσχες ανάγνωσης (Ιστοσελίδα ΕΚΕΒΙ)

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
 Μικρός Αναγνώστης: Δράσεις για τη φιλαναγνωσία ΕΚΕΒΙ

 Οικογενειακός γραμματισμός Ε. Βοκοτοπούλου, Κ. Κύρδη. Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΥΠΕΠΘ. [Αναγνωστικές δραστηριότητες 
οικογένειας, Δραστηριότητες συνεργατικής ανάγνωσης, Εικονογράφηση 
παιδικών βιβλίων]

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Εξερευνώ τις ιστορίες, εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας  για το 
Δημοτικό,  ΥΠΠΕΘ και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 
 Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων 

 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΡΩΩΝ
 Είσαι ο ήρωάς μου!
 Η πινακοθήκη των ηρώων
 Βρες ποιος είμαι, πώς με λένε και πώς μοιάζω
 Πού πήγε το άλλο μου μισό;
 Μαγειρεύοντας τέρατα
 Τι θα έκανες αν...
 Περιπέτεια στον ουρανό
 Παιχνίδια του δάσους
 Τι ψάρια να πιάσω...
 Το παιχνίδι των πλασμάτων της θάλασσας
 Ταξιδεύοντας με τα πλοία της λογοτεχνίας

ΠΟΙΗΣΗ
 ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (Μία πρόταση προσέγγισης της ποίησης μεγάλων 

ελλήνων ποιητών από το ηλεκτρονικό περιοδικό bookbook.gr)

http://www.openbook.gr/2011/10/anoikth-bibliothhkh.html
https://go.minedu.gov.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=165
http://www.mikrosanagnostis.gr/gwniadaskalwn.asp
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1134
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/literature/education/chronology/index.html
http://www.e-istories.gr/literature/education/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/myhero/index.html
http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whoami/index.html
http://www.e-istories.gr/games/memory/index.html
http://www.e-istories.gr/games/cooking/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whatif/index.html
http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html
http://www.e-istories.gr/games/inthewoods/index.html
http://www.e-istories.gr/games/fishing/index.html
http://www.e-istories.gr/games/sea_creatures/index.html
http://www.e-istories.gr/games/travelling/index.html


 Μαγικές βαλίτσες της ποίησης : Γιάννης Ρίτσος 
 Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Διονύσιος Σολωμός
 Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Νικηφόρος Βρεττάκος
 Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Μανόλης Αναγνωστάκης

 Νικηφόρου Βρεττάκου, Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (Γεωργία Κακούρου Χρόνη, 
επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Ειρήνη Κοκκορού και Άννα Αγγελάκη, 
κοινωνικοί λειτουργοί και Κωνσταντίνα Ζάβρα, νηπιαγωγός)-από το 
ηλεκτρονικό περιοδικό bookbook.gr .

 
 Οδυσσέας Ελύτης. Βιογραφικό, έργα, κολάζ, πολυμεσικό υλικό. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/606-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/647-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/820-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/922-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/87-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/821-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85,-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CF%85%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/87-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/821-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85,-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CF%85%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://odysseas-elitis.weebly.com/

