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ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση του πνεύματος 
φιλαναγνωσίας των παιδιών.

Η εδραίωση του σεβασμού και της αγάπης για το βιβλίο. 

Η επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά κείμενα σχετικά 
με την ηλικία τους.

Η ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας.

Η δραστηριοποίηση της φαντασίας.

Η όξυνση της κριτικής τους σκέψης.

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η ψυχαγωγία, η αισθητική συγκίνηση και η μύηση σε 
αξίες.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας και απευθύνεται σε όλες τις σχολικές 
μονάδες της χώρας.



ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Διαβάσαμε κάποια 
συγκεκριμένα βιβλία 
που προτείνονταν από 
τις Εκδόσεις Ψυχογιός, 
ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών και τις 
ανάγκες της τάξης μας 
και υλοποιήσαμε 
κάποιες δράσεις σχετικές 
με αυτά, ατομικές και 
ομαδικές.



1Η ΔΡΑΣΗ: ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ ΈΝΑ ΝΕΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ. 



1Η ΔΡΑΣΗ: ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ ΈΝΑ ΝΕΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ. 



2Η ΔΡΑΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟΝ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΗΡΩΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ.



3Η ΔΡΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ



3Η ΔΡΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ



4Η ΔΡΑΣΗ: ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ.

   …Μετά η Ντανιέλα και τα λυκάκια γύρισαν στο σπίτι 
τους για να συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Η Ντανιέλα 
τηλεφώνησε στη μαμά της και της είπε αν μπορούν τα 
λυκάκια να πάνε στο σπίτι της για να παίξουν και να 
τους δείξει το δωμάτιό της. 

   Η κυρία Κουνέλα τρόμαξε μήπως τα λυκάκια φάνε τη 
Ντανιέλα, αλλά εκείνη της εξήγησε ότι είναι φίλοι και 
της είπε όλα όσα είχαν συμβεί. Η μαμά της είπε να 
γυρίσει γρήγορα στο σπίτι και η Ντανιέλα την άκουσε.

   Την επόμενη ημέρα η κυρία Λύκαινα πήρε τηλέφωνο 
την κυρία Κουνέλα και τη ρώτησε αν μπορούν τα 
λυκάκια της να πάνε στο σπίτι της να παίξουν. Η κυρία 
Κουνέλα, αν και φοβόταν λίγο, δέχτηκε να πάνε τα 
λυκάκια. Η Ντανιέλα ήταν ενθουσιασμένη και 
χαρούμενη και ετοίμασε μαζί με τη μαμά της ένα κέικ 
και πορτοκαλάδα για τους φίλους της. Τα λυκάκια 
πήγαν στο σπίτι της Ντανιέλας έπαιξαν, τραγούδησαν, 
έφαγαν και πέρασαν πολύ ωραία. Η κυρία Κουνέλα δε 
φοβόταν πια τα λυκάκια και θα άφηνε τη Ντανιέλα να 
πάει ξανά στο σπίτι τους για να παίξουν. 



5Η ΔΡΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΦΙΣΑ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.



Με τη λήξη του 
προγράμματος κάθε παιδί 
πήρε από τις Εκδόσεις 
Ψυχογιός μία αναμνηστική 
Βεβαίωση Συμμετοχής.

Το νηπιαγωγείο μας πήρε 
ένα Αναμνηστικό Δίπλωμα 
για τη συμμετοχή του.



Σας ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας!
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