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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ
 

Βιβλία κλεισμένα στα κλειστά σπίτια 
μας; Ανοιχτές πόρτες για φανταστικά 

ταξίδια στον κόσμο!!! 
        T. 185   3-4-2020  Ανάγνωση  με ΚΟΡΟΝΟΪΟ     

Αγαπημένα μας παιδιά,    Είστε όλα καλά;! Συνεχίζουμε δυναμικά;! Είμαστε μια αισιόδοξη Κοινότητα;!!! Τέλεια!!! 

2 Απρίλη : Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου -και Αυτισμού-… Ας γιορτάσουμε μαζί – όπως κάθε χρόνο- τονίζοντας 

την αγάπη μας για τα καλά εξωσχολικά βιβλία και παράλληλα  ζωντανεύοντας, νοερά, τη βιβλιοθηκη του σχολείου μας, που 

μας περιμένει υπομονετικά να την ξαναεπισκεφτούμε με χαρά!  Μέχρι τότε ανακαλύψτε τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης (ή 

του ραφιού ή του κουτιού) με τα δικά σας βιβλία που είναι οικεία σας (γνωστά) και εντός της οικίας σας (του σπιτιού) … 

Ανοίξτε λοιπόν την όρεξή σας, για πνευματική τροφή, και ασχοληθείτε με τα βιβλία που έχετε ήδη κοντά σας  -αυτά 

που σας χάρισε ένας θείος κάποια Χριστούγεννα ή η γιαγιά στις περσινές καλοκαιρινές διακοπές και δεν τα έχετε «γνωρίσει»  

ακόμα… Τα αφήσατε στο ράφι και σας περιμένουν ήσυχα και ωραία για να σας ανοίξουν πόρτες και να σας ταξιδέψουν έξω, 

με το δικό τους μαγικό τρόπο!!! Πάρτε τα, ξεσκονίστε τα… μυρίστε τα… χορτάστε τα… ζήστε τα !!!  

Από την άλλη, (θέλοντας ή και μη), μάς δίνεται η δυνατότητα μέσω των νέων τεχνολογιών να επικοινωνουμε, να 

ακούμε τραγούδια, να βλέπουμε ταινίες ή να παίζουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια αλλά και να μπορούμε και να διαβάζουμε 

βιβλία και να ενημερωνόμαστε περί νέων και παλαιών εκδόσεων. Εδώ, γράψαμε και σας προτείνουμε ιδέες…  
 

1
η
 προταση  http://schoollibrary43.weebly.com/  

το ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ: βραβευμενο  ιστολόγιο του 43
ου

 δημοτικου σχολειου ηρακλειου κρητης, με πρωτοβουλια της 

εκπαιδευτικου ελευθεριας καλουδη (που εργαστηκε με αγαπη, αφοσιωση εμπνευση, φαντασια  και δημιουργικοτητα,  στο 

πλαι  μας, στο 11
ο
  δημοτικο σχολειο αθηνων,  για πολλα χρονια, απο το 2004…)  

λοιπον, επισκεφθειτε το και ταξιδεψτε μεσα σε αυτο απο την γραμμη επιλογων (επανω στην αρχικη σελιδα του)! απολαυστε  

τα ολα: το «τα μαθατε»!!!, τις «βιβλιοδρασεις»!!! (με ολα τα projects που έχουν πραγματοποιησει στο σχολειο τα παιδια με 

βαση τη βιβλιοθηκη τους!!!), τη «βιβλιοθηκη για μεγαλους» και οπωσδηποτε το «περι βιβλιων» (που θα σας δώσει 

ηλεκτρονικες διευθύνσεις και για άλλες  ιστοσελίδες γεμάτες βιβλια για μικρά και μεγάλα παιδιά!) 

ΙΔΕΑ; τι θα λεγατε να μπειτε στην ιστοσελιδα του σχολειου μας και να κανετε παντου τη δικη σας περιηγηση μεσα της 

(και κυριως στην ενοτητα  «δραστηριοτητες» και στην εφημεριδα του Τμηματος Ένταξης ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ) …  

η αναδρομη/αναζητηση αυτή  θα σας συναρπασει… διαβαστε γυρω από τις μονα-δικες μας ενεργειες για την 

προωθηση της φιλαναγνωσιας και την ενισχυση της αγαπης για το καλο εξωσχολικο  βιβλιο, για τις θεατρικες 

παραστασεις μας με βαση λογοτεχνικα βιβλια όπως και για τις αναζητησεις μας για (και τις συναντησεις μας με) τους 

αγαπημενους μας συγγραφεις!  θα εκπλαγειτε ποσα ωραια και σπουδαια πραγματα καναμε ! Και με δικαιολογημενη 

χαρα θα εμπνευστειτε ολοι και ολες για το μελλον     http://11dim-athin.att.sch.gr/activities.htm 
 

2
η
 προταση BOOKBOOK, όπως caretta caretta,  προστατευομενο ειδος προς εξαφανιση;!  http://www.bookbook.gr/   : 

το e- περιοδικο για το παιδικο βιβλιο και την φιλαναγνωσια με 1. το πιο πλουσιο υλικο σε όλα τα θεματα  2. τους πιο 

ενδιαφεροντες συνδεσμους για να ταξιδεψετε περισσοτερο και 3. θεματικο καταλογο για να επικεντρωθειτε σε αυτα που θα 

σας δωσουν την πιο πολλη χαρα. ψαξτε καλα τις επιλογες  μεσα του. αρεσουν ολα πολυ σε μικρα (Α) και μεγάλα (Στ) παιδια 
 

ακομα, αναμεσα στα πολλα που προτεινονται, στην ιστοσελιδα αυτη,  οι μικροτεροι και οι μικροτερες της παρεας μας, των 

βιβλιοφιλων, (εσεις δηλαδη, του νηπιαγωγειου και της Α και Β τάξης του δημοτικου) θα μπορεσετε να βρειτε «ιστοριες που 

ακουγονται»!  είναι διαβασμενα απο ηθοποιους, με απλο και ευχαριστο τροπο, ακουστε τα λοιπον ολα!   

3
η
  προταση: πολλες επιλογες θα βρειτε και στο http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp# του ΕΘ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΙΔΕΑ; μην ξεχασετε, αφου τα ακουσετε ηχογραφημενα τα παραμυθια, να τα ζωγραφισετε, αλλα κυριως να τα 

μοιραστειτε – να τα πειτε, δηλαδη,  με δικα σας λογια στο μπαμπα, στη μαμα, στον παππου και στη γιαγια, η στους 

φιλους σας  (από το τηλεφωνο) για να τους δωσετε τη χαρα της αφηγησης & της ακροασης ιστοριων. γινετε εσεις οι 

παραμυθαδες και οι παραμυθουδες στα μικρα αδερφια σας,  μεσα στο σπιτι… σαν τη Χαλιμα! 
 

Τονιζεται πως το BOOKBOOK, τωρα, εχει αφιερωμα – εργαστηριο με θεμα:  ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ! με 30 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ αποστολες εξερευνησης  και δρασης - μια για καθε μερα!- και με τη δυνατοτητα να του αποστειλετε 

ο,τι γραψατε και ο,τι κανατε για να δημοσιοποιηθει η εντος του οικου  δουλεια σας!  αν παλι δε θελετε να ασχοληθείτε με τον 

πλουτο που κρυβεται στο σπιτι μπορειτε να ανοιξετε καποιες από τις άλλες επιλογες στα αφιερωματα του όπως το «να ένα 

κουτι» η το «οι στιχοι των ποιητων συνομιλουν» (μιας και ηταν παγκοσμια ημερα ποιησης, στις 21 μαρτιου!) 

ΙΔΕΑ; ειναι πραγματα που δημιουργησατε και που μπορειτε να μας φερετε και στο σχολειο μας,  να τα θαυμασουμε 

και να σας συγχαρουμε,  οταν  ξανασυναντηθουμε; καντε λοιπον τον κοπο και αποθηκευστε τα όχι μονο στον ηυ 
 

4η προταση & ΙΔΕΑ Γράψε το δικό σου παραμύθι! ΔΕ ΘΕΣ ΠΟΛΛΑ: ένα τετράδιο, δυο μολύβια, μια γόμα & ΦΑΝΤΑΣΙΑ! 

όπως για παράδειγμα έκαναν τα παιδιά στο ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας: https://issuu.com/eeeek_alexandreias/docs/fairytail 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υγ. Πολλοι θα αναρωτιέστε: το μισό περίπου κειμενο δεν εχει τονους, κεφαλαια και σημεια στίξης;… Σας 

κακοφαίνεται  αυτη η έλλειψη; Μα το έκανα ΕΠΊΤΗΔΕΣ για να σκεφθειτε ποσο πολύ θα μας κακοφαινόταν αν από 

τη ζωή μας έλειπαν τα καλα εξωσχολικά βιβλία…  ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ /     Κυριάκος Περβανάς -Τμ. Ένταξης 
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