
Αφιέρωμα στο Παιδικό Βιβλίο         
από τις Μονάδες 1, 2 & 3 



Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιερώθηκε από την 
Ι.Β.Β.Υ., τη Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, το 1966, 
ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα 
παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την 
προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο. 

Λίγα λόγια για την ημέρα αυτή: Αν ψάξεις στη βιβλιοθήκη 

σου, σίγουρα θα βρεις ένα 

παραμύθι του Κρίστιαν 

Άντερσεν! 

Πάτα σε όποιο link από τα 

παραμύθια θέλεις για να το 

ακούσεις και να το δεις!

  

 Τα τρία γουρουνάκια 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Or11v6aG4vk  

 

• Το Ασχημόπαπο 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2GoPABVSzrM 

 

 Η Μικρή Γοργόνα 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UlMCrxWq-

k0&list=PLiKqsdx6Lz7MGgam

R03fLgNilD411pY8D 

 Η Βασίλισσα του Χιονιού 

https://www.youtube.com/watc

h?v=100MypdIdK8 

• Ο μολυβένιος στρατιώτης 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gQZPlULYo-o 

 Το αηδόνι του αυτοκράτορα 

https://www.youtube.com/watc

h?v=tnHrEWNLxDk 
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Με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου μάθε 

τα στοιχεία του καλού αναγνώστη και 

πες τα και εσύ! Μετά ζωγράφισε και 

εσύ τον αναγνώστη! 



Γίνε και εσύ παραμυθάς! 
 
• Πάρε στα χέρια σου το 

αγαπημένο σου παραμύθι, 

κάτσε κάπου αναπαυτικά και 

προσκάλεσε τους γονείς και τα 

αδέλφια σου για να τους 

διηγηθείς το παραμύθι σου ενώ 

το ξεφυλλίζεις. Οι εικόνες θα σε 

βοηθούν. 

• Ζήτα από κάποιον μεγάλο να σε 

βγάλει μια φωτογραφία με το 

παραμύθι σου και στείλε τη στο 

σχολείο μας, για να την 

χρησιμοποιήσουμε στη γωνιά 

του βιβλίου της τάξης μας! 



Έλα να μάθουμε να φροντίζουμε τα βιβλία! «Το Φαρμακείο του Βιβλίου» 
 

Ήξερες ότι μπορείς να προσφέρεις τις 

πρώτες βοήθειες σε ένα βιβλίο;  

Αν όχι, θα σου μάθουμε πώς μπορείς να το 

κάνεις! 

 

Αν σου σκιστεί κάποια σελίδα από το βιβλίο 

ή το εξώφυλλο,  μπορείς να το φτιάξεις! 

• Προσπαθώ  να μην απογοητευτώ! 

• Ψάχνω να βρω το τσιρότο του βιβλίου, 

που λέγεται «σελοτέιπ».  

• Με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου κόβω ένα 

κομμάτι στο μέγεθος που θέλω και 

κολλάω τη σελίδα που έχει σχιστεί. 

• Μόλις το φτιάξω, είμαι πιο προσεκτικός/ή 

με αυτό το βιβλίο γιατί είναι πια 

τραυματισμένο και πιο ευαίσθητο. 

 

Αν πέσει νερό ή κάποιο υγρό στο βιβλίο μου 

τί μπορώ να κάνω; 

• Τρέχω να πάρω μια χαρτοπετσέτα ή ένα 

πανάκι για να το καθαρίσω απαλά. 

• Αφήνω ανοιχτές τις σελίδες που βράχηκαν, 

ώστε να στεγνώσουν με τον αέρα. Αν έχεις 

ανεμιστήρα ή πιστολάκι μαλλιών ,ζήτα 

βοήθεια από κάποιον μεγάλο για πιο 

γρήγορο στέγνωμα. 

 



Ας μάθουμε τα μέρη του βιβλίου και πώς λέγονται εκείνοι που 
γράφουν βιβλία !! 

Διάλεξε ένα από τα 
παραμύθια σου και δείξε 

ποια μέρη του βιβλίου 
έμαθες! 



Από τη λέξη βιβλίο έχουν φτιαχτεί κι 
άλλες λέξεις,  έλα να τις μάθουμε! 

Είναι εκείνος που 
τακτοποιεί τα 
βιβλία και είναι 
υπεύθυνος για 
αυτά σε μια 
βιβλιοθήκη. 

Είναι ένα 
έπιπλο με 
ράφια που 

τοποθετούμε 
τα βιβλία. 

Είναι ένα 
μαγαζί 

που 
πουλάει 
διάφορα 

είδη 
βιβλίων. 

Είναι 
εκείνος 

που 
αγαπάει 

να 
διαβάζει 
βιβλία. 



Ας ζωντανέψουμε τους πίνακες ζωγραφικής! 

Μαζί με την οικογένειά σου προσπαθήστε να ζωντανέψετε δηλαδή να 
αναπαραστήσετε τον Πίνακα που σας αρέσει. Μετά συζητείστε για αυτόν! 

Μη ξεχάσεις να μας στείλεις τη φωτογραφία σου! 



Ένα ποίημα αφιερωμένο στο βιβλίο! 

Αφού διαβάσεις 
το ποίημα , 

ζωγράφισε ό,τι 
σου άρεσε από 

αυτό! 



Φτιάξε το δικό σου παραμύθι! 
Κόψε και κόλλησε εικόνες από περιοδικά και εφημερίδες να 

γίνεις εσύ εικονογράφος! 







Τέλος… 


