
 

2 Απριλίου 2021 - Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 

Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν. Την  ημέρα αυτή την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 

Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) το 1966.  

Παρά τις δύσκολες συνθήκες διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, οι μαθητές κα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δεν έχασαν το κέφι 

τους και, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των βιβλίων στη ζωή του κάθε 

ανθρώπου, πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες δείχνοντας την αγάπη και 

το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα . 

  Οι μαθητές της Δ’ και Στ’ τάξης για δύο διδακτικές ώρες είχαν την 

ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα διαδικτυακό εργαστήρι και να συναντήσουν τη 

συγγραφέα του βιβλίου -και μόνιμη εκπαιδευτικό, δασκάλα- 

Μαρία Σαμουρκασίδου, η οποία τους ανέγνωσε το παιδικό 

βιβλίο της «Η έξυπνη πεταλούδα στην απόχη πιάνεται». Οι 

μαθητές έγιναν για λίγο δημοσιογράφοι και έθεσαν ερωτήματα 

στη συγγραφέα, υλοποίησαν δραστηριότητες γύρω από αυτό 

και συζήτησαν για τα οφέλη της ανάγνωσης βιβλίων. Η δράση 

έκλεισε με την υπόσχεση της συνέχισης δραστηριοτήτων  

δημιουργικής γραφής και παρουσίασης των σημερινών αποτελεσμάτων στις 

υπόλοιπες τάξεις, καθώς και με την ελπίδα της δια ζώσης συνάντησης με τη 

συγγραφέα- εκπαιδευτικό, όταν ανοίξουν τα σχολεία. Τέλος, με το άνοιγμα των 

σχολείων οι μικροί αναγνώστες θα λάβουν τα βραβείο του πεταλουδοθεατή.  

 



 

Οι μαθητές της Ε' τάξης, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας παιδικού 

βιβλίου, στις 2 Απριλίου, συζήτησαν για την καθιέρωση της ημέρα αυτής, για τη 

σημασία των βιβλίων στη ζωή μας και φαντάστηκαν τι θα ήθελαν να συνέβαινε , αν 

ήταν οι ίδιοι βιβλία. Έπειτα, ανακάλυψαν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου και 

τους επαγγελματίες που εργάζονται μέχρι να φτάσει στο ράφι του βιβλιοπωλείου. 

Στο τέλος, μοιράστηκαν τα αγαπημένα τους βιβλία με τους συμμαθητές τους. 

 

 

 



 



 

 

 

 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης άκουσαν  το παραμύθι << Μια φορά κι έναν καιρό 

ένα κλουβί >> της Ροδούλας Παππά      : 

https://www.youtube.com/watch?v=o4E46PO2z0k 

 και υλοποίησαν δράσεις γύρω από αυτό. Μετά παρουσίασε ο καθένας ένα βιβλίο 

που είχε επιλέξει.  

 

 

 

Η δασκάλα της Β΄ τάξης  διάβασε το παραμύθι <<  Ο Τζακ και η φασολιά >>   

Και οι μαθητές  υλοποίησαν διαδραστικές ασκήσεις σχετικές με το θέμα του 

βιβλίου και τελείωσαν με απεικόνιση του παραμυθιού.  

 

 

 

Οι μαθητές της Γ΄  τάξης  παρακολούθησαν την ταινία μικρού μήκους <<  Το 

φανταστικό ιπτάμενο βιβλίο >> του Μόρις Λέσμορ   : 

https://www.youtube.com/watch?v=gcr0n59VtiI  

Συζήτησαν γύρω από το θέμα της ταινίας και γνώρισαν τα βήματα σύνθεσης ενός 

βιβλίου.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4E46PO2z0k
https://www.youtube.com/watch?v=gcr0n59VtiI


 

 


