
2 Απριλίου 2020 ,Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου…. 
 

 

Αγαπημένα μας παιδιά,  

Θέλουμε να ξέρετε ότι σας σκεφτόμαστε και σας αγαπάμε πολύ! Όλα 
αυτά που περνάμε είναι λίγο περίεργα, αλλά εμείς έχουμε μάθει και στο 
νηπιαγωγείο πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχει κάτι δυσάρεστο να 
δείχνουμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, να συζητάμε και να κάνουμε 
πράγματα παρέα. Έτσι και τώρα, αυτό θα κάνουμε!  Θα  κάνουμε όμορφα 
πράγματα από μακριά, όπως αυτά τα υπέροχα που μέχρι τώρα έχετε 
κάνει! Θέλουμε και εσείς να μας πείτε τις ιδέες σας!  Σε λίγες μέρες (2 
Απριλίου) είναι η γιορτή του παιδικού βιβλίου! Τα πιο μεγάλα παιδάκια 
θα θυμούνται ότι στο νηπιαγωγείο τέτοια μέρα κάνουμε δραστηριότητες 
για το παιδικό βιβλίο που τόσο αγαπάμε! Αγαπάμε πολύ το βιβλίο γιατί 
μας ταξιδεύει …σε μέρη φανταστικά και όμορφα! Και τώρα λοιπόν, αυτό 
θα κάνουμε! Τι θα λέγατε να διαβάζατε ένα βιβλίο (από αυτά που έχετε 
σπίτι ή και από αυτά που υπάρχουν στην ψηφιακή μας βιβλιοθήκη) 

https://padlet.com/eirhnhp79/d3ku2vkoxb80  

και να μας ζωγραφίσετε το πού σας ταξίδεψε; Να εξασκήσουμε λίγο την 
βιβλιόρασή μας, που λέει και το ποιηματάκι παρακάτω! 

Να θυμάστε πάντα ότι σας αγαπάμε πολύ και μας λείπετε! 

Οι κυρίες σας, Ειρήνη και Ελντίνα! 

 

Η βιβλιόραση! 

Κάθε φορά που νιώθεις μοναξιά  

που φίλο θέλεις να έχεις συντροφιά  

κάθε φορά που σου λείπει φαντασία  

διάβασε λογοτεχνικά βιβλία! 

 

Η ανάγνωση είναι διαδικασία θρεπτική.  
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Έχει βιταμίνες και είναι νόστιμη πολύ! 

Ακονίζει το μυαλό με λέξεις, 

σου φτιάχνει κόσμους για να ταξιδέψεις! 

 

Σε κάνει εξωτικό πολύχρωμο πουλί, 

Βάτραχο, πρίγκηπα, και στρατιωτάκι με στολή! 

Χιονάτη, νάνο, λύκο, κοκκινοσκουφίτσα 

Κόρακα, αλεπού, λιοντάρι, πασχαλίτσα. 

 

Κάθε φορά που θες να δεις τηλεόραση 

Προτίμησε τη βιβλιόραση! 

Κάνει καλό στην υγεία των παιδιών 

Τη συνιστούν δεκάδες συγγραφείς παραμυθιών! 

(Γ. Κατσέλης). 

 

Αγαπητοί γονείς, τις ζωγραφιές των παιδιών μας μπορείτε είτε να μας τις 
προωθήσετε με όποιο τρόπο θέλετε, είτε να τις ανεβάσετε οι ίδιοι στον 
παρακάτω ψηφιακό πίνακα. 

https://padlet.com/epapanastasatou1/x59mx0uawjgx 

 Η ανάρτηση στον ψηφιακό πίνακα γίνεται  για να ενθαρρύνουμε τα 
παιδιά να συμμετέχουν  πιστεύοντας ότι χαίρονται όταν βλέπουν τα έργα 
τα δικά τους αλλά και των φίλων τους  εκεί. Η συμμετοχή είναι προφανώς 
προαιρετική! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι 
χρειαστείτε καθώς επίσης και να μοιραστείτε ιδέες για άλλες δράσεις. 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 
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