
 

 

Τρίτη 17 Απριλίου, 10:00  

 

 

Επιλογή μίας δράσης από τις προτεινόμενες 

ανάλογα με τη σχολική τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τετάρτη 18  Απριλίου , 10:00 

 

 

Επιλογή μίας δράσης από τις 

προτεινόμενες ανάλογα με τη σχολική 

τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Παρασκευή  20 Απριλίου, 10:00 

 

 

Επιλογή μίας δράσης από τις προτεινόμενες 

ανάλογα με τη σχολική τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τρίτη  24 Απριλίου, 10:00  

 

Επιλογή μίας δράσης από τις 

προτεινόμενες ανάλογα με τη σχολική 

τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τετάρτη  25  Απριλίου, 10:00  

 

Επιλογή μίας δράσης από τις προτεινόμενες 

ανάλογα με τη σχολική τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Παρασκευή  27  Απριλίου , 10:00  

 

Επιλογή μίας δράσης από τις 

προτεινόμενες ανάλογα με τη σχολική 

τάξη 

 

 

Με ραντεβού για τα σχολεία 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

 

Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Δράμας 
 Αγ. Βαρβάρας 5, τ.κ. 66100,  τηλ: 2521033382 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

2018 – ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 



Περιγραφή των δράσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

1) Ο βιβλιοθηκάριος της Βασόρας  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν εικονοϊστορίες με 
χρονοσειρές, μαθαίνουν τη διαδικασία της επανααφήγησης μέσα από τις κάρτες του 
βιβλίου και τέλος ανά ομάδες αποτυπώνουν σε μεγάλο χαρτόνι μέσω ζωγραφικής τις 
διάφορες σκηνές του βιβλίου  

Για παιδιά Β’ Γ’ Δ’ Δημοτικού σχολείου 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Με ραντεβού (για τα σχολεία) 

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

2) Είναι βιβλίο, όχι υπολογιστής!  

 
Περιγραφή:  

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Διαβάζουμε το βιβλίο «Είναι βιβλίο» και ξεκινάμε τη συζήτηση για την αξία του βιβλίου 
και σε τι υπερτερεί σε σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν θέλουμε να 
δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία, αλλά να εμφυσήσουμε την αγάπη και την περιέργεια 
για το βιβλίο, ως αντικείμενο και ως περιεχόμενο. 

γ) Παράλληλα με τη συζήτηση κατασκευάζουμε την αφίσα με όλα τα επιχειρήματα που 
ακούγονται υπέρ του βιβλίου. 

Για παιδιά Δ’ Ε’ ΣΤ’  Δημοτικού σχολείου 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Με ραντεβού (για τα σχολεία) 

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

3) Παιχνιδοϊστορίες  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Γνωρίζουμε τα πιο διάσημα παραμύθια, φτιάχνουμε τα δικά μας παραμυθοταιριάσματα 
με τις κάρτες της Βιβλιοθήκης, παίζουμε με το ζάρι των ιστοριών και δημιουργούμε μια 
δική μας ιστορία, ετοιμάζουμε το δικό μας σελιδοδείκτη 

Για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού σχολείου 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Με ραντεβού (για τα σχολεία) 

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 


