
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 

Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, γιορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με σκοπό να τονώσει την αγάπη για το 

διάβασμα και να στρέψει την προσοχή στα παιδικά βιβλία. Με αφορμή λοιπόν αυτό 

και σε συνδυασμό με τις δύσκολες ώρες που όλοι βιώνουμε, ακολουθούν προτάσεις 

ΔΩΡΕΑΝ παιδικών βιβλίων για να περάσουμε δημιουργικά και ποιοτικά το χρόνο 

μας στο σπίτι, όσο αυτό είναι δυνατό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Βάζουμε το βελάκι επάνω στα μπλε γράμματα του βιβλίου που μας 

ενδιαφέρει και πατάμε το πλήκτρο Ctrl . Τότε το βελάκι γίνεται χεράκι. Πατάμε ένα 

αριστερό κλικ στο ποντίκι και ανοίγει το βιβλίο. 

Για μαθητές/τριες Δημοτικού: 

 Ένα ψάρι που δεν κολυμπάει 

Λήδα Βαρβαρούση 

Ένα μικρό ψαράκι αποφασίζει να αφήσει τη γυάλα του γιατί βαρέθηκε τη μοναξιά. 

Όλα όμως είναι τόσο διαφορετικά στη λίμνη! Ούτε καν να κολυμπήσει δεν μπορεί. 

Στο τέλος όμως… βρίσκει τη δύναμη μέσα του να ξεπεράσει τις ανασφάλειες και 

τους φόβους του και να αφομοιωθεί από το φυσικό του περιβάλλον. 

https://drive.google.com/file/d/0BxUMI9uN3b9BV1pQWkp3bTk1VjQ/view 

 

 Η Πουπού και η Καρλότα 
Ευγένιος Τριβιζάς 

H Πουπού η πονηρή αλεπού προσπαθεί να πείσει την Καρλότα την τσαχπίνα άσπρη 

κότα να βγει από το κοτέτσι για να την κάνει γιουβέτσι. Και τι δε σκαρφίζεται για να 

την πείσει ότι την αγαπάει ειλικρινά και θέλει το καλό της! Της χαρίζει κορδελίτσες, 

γαριδάκια, πίτουρα και λουλουδάκια, της ψιθυρίζει λογάκια μελιστάλακτα πολλά και 

γλυκά μουρμουρητά, της υπόσχεται ότι θα την έχει όπα όπα, ώσπου μια μέρα πείθει 

την όμορφη Καρλότα να την ακολουθήσει στη φωλιά της. Την οδηγεί στην κουζίνα 

και της λέει ένα μεγάλο ψέμα: ότι η κατσαρόλα είναι πισίνα. Θα πιστέψει η Καρλότα 

και αυτό το ψέμα; Θα κάνει βουτιά στην κατσαρόλα;  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip6/Default.html 

 

 Το νερό και το χώμα 

Σοφία Πολίτου-Βερβέρη 

Γιατί πρέπει να μαλώνουμε διαρκώς δίχως να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί 

λιγουλάκι; Τελικά, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου; Κι αυτοί οι ιππότες; Πάλι καλά 

που τελευταία στιγμή έβαλαν μυαλό κι αυτοί και οι βασιλιάδες τους! Η ζωή είναι 

χαρά και γιορτή, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα μεταξύ μας εκτός από ένα καλό 

https://drive.google.com/file/d/0BxUMI9uN3b9BV1pQWkp3bTk1VjQ/view
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φαγητό, ένα χορό, ένα τραγούδι και μια αγκαλιά! Αυτός είναι ο αληθινός κόσμος που 

κάποιους τους φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση! Τελικά, τι κατάφεραν οι δυο 

βασιλιάδες; Ποιο δρόμο διάλεξαν; 

https://www.ebooks4greeks.gr/to-nero-kai-to-xwma 

 Ο Ιορδάνης και το μαγικό μολυβάκι  

Άννα Κόνδη 

Μέσα από το παραμύθι «Ο Ιορδάνης και το μαγικό μολυβάκι», τα παιδιά θα 

καταλάβουν ότι η γλώσσα και η ορθογραφία είναι ένα παιχνίδι. 

Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τον μαγικό 

κόσμο της γλώσσας, να τον ξεκλειδώσουν και να τον αγαπήσουν. Σε αυτή τους την 

προσπάθεια, ο μικρός Ιορδάνης θα είναι ο βοηθός τους. 

https://www.ebooks4greeks.gr/o-iordanhs-kai-to-magiko-molybaki 

 

 Coraline: Η Μαύρη Ταραντούλα… που ήθελε να γίνει άνθρωπος 
Δήμητρα Αλεξανδρή 

Η μικρή μαύρη ταραντούλα Coraline έχει βαρεθεί τα οκτώ χνουδωτά της πόδια και 

γενικότερα τη ζωή της μέσα στον αχυρώνα καθώς δεν έχει πραγματικούς φίλους. 

Λατρεύει όμως τους ανθρώπους και κάθε μέρα εύχεται να γίνει μία από αυτούς. 

Έρχεται πολύ κοντά στο όνειρό της όταν συναντά τυχαία έναν πανίσχυρο μάγο που 

θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κάθε της επιθυμία. Στο τέλος όμως της περιπέτειάς 

της αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να αγαπήσει τον εαυτό της και πως δεν είχε 

καλούς φίλους μέχρι τότε επειδή κάτι έκανε λάθος… 

https://www.ebooks4greeks.gr/coraline-i-mayri-tarantoula-pou-ithele-na-ginei-

anthropos 

 

 Χαιρετίσματα & ευχές 

Ηρακλής Λαμπαδαρίου 

Μια μουντή πόλη, αγχωμένοι πολίτες, εκνευρισμένοι οδηγοί, βιαστικοί πεζοί σ’ έναν 

αγώνα δρόμου δίχως τέλος. Ώσπου μια μέρα, ένας μικρός μαθητής παίρνει μια 

γενναία απόφαση: να σκορπίσει ευχές και χαιρετίσματα σε όλους τους συμπολίτες 

του. Είναι μόνος του, αλλά δεν το βάζει κάτω. Προσπαθεί, επιμένει, σκέφτεται με 

δημιουργικότητα και φαντασία. Θα τα καταφέρει; Ένα παραμύθι για μικρά και 

μεγάλα παιδιά με περιβαλλοντική ευαισθησία, ερωτηματικά που όλοι έχουμε θέσει 

και συνεχίζουμε να θέτουμε, και επίκαιρους κοινωνικούς προβληματισμούς. 

https://www.ebooks4greeks.gr/xairetismata-eyxes 
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