
1)  Ταξιδιϊτεσ τθσ γραφισ 

Περιγραφι: 

Λίγα λόγια για τον Άντερςεν και τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου. Σχολιάηουμε το 

μινυμα του 2019 και μετά περνάμε ςτθ δράςθ. Τουσ ξεναγοφμε ςτθν ιςτορία τθσ γραφισ 

μζςα από βίντεο και ςυηιτθςθ. Πότε ξεκίνθςε θ γραφι, τα υλικά γραφισ, τα πρϊτα βιβλία, 

λίγα λόγια για τθν τυπογραφία. Μετά περνάμε ςτθν πράξθ. Δοκιμάηουν να φτιάξουν 

παπφρινο χαρτί με κομματάκια χαρτιοφ και να διαβάςουν από πάπυρο. Κατόπιν τουσ 

δίνουμε να αντιγράψουν με πινζλο τθν κινζηικθ γραφι ι να χαράξουν με καρφί ςε 

επιφάνεια ξφλου ι ςε λιωμζνο κερί. Επίςθσ δοκιμάηουν να γράψουν με φτερό. Τουσ 

δείχνουμε τθ γραφομθχανι και ςυηθτάμε για τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

Για παιδιά Ε' και ΣΤ' Δθμοτικοφ Σχολείου 

Διάρκεια δράςθσ: 1 και 30' 

Με ραντεβοφ για τα ςχολεία 

Στον 1ο όροφο τθσ Βιβλιοκικθσ 

 

2)  Η  βιβλιοκθκάριοσ τθσ Βαςόρασ  

Περιγραφή: 

Λίγα λόγια για τον Άντερςεν και τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου. Σχολιάηουμε το 
μινυμα του 2019 και μετά περνάμε ςτθ δράςθ. Μζςα από το ομϊνυμο βιβλίο τα παιδιά 
μακαίνουν να δθμιουργοφν εικονοϊςτορίεσ με χρονοςειρζσ, μακαίνουν τθ διαδικαςία τθσ 
επανααφιγθςθσ μζςα από τισ κάρτεσ του βιβλίου και τζλοσ ανά ομάδεσ αποτυπϊνουν ςε 
μεγάλο χαρτόνι μζςω ηωγραφικισ τισ διάφορεσ ςκθνζσ του βιβλίου  

 

Για παιδιά  Γ’ και  Δ’ Δθμοτικοφ ςχολείου 

 

Διάρκεια δράςθσ: 1’ και 30’ 

 

Με ραντεβοφ (για τα ςχολεία) 

 

Στον 1ο όροφο τθσ Βιβλιοκικθσ 

 

 

3) Μπορείσ να φζρεισ ζνα τςίρκο ςτθ Βιβλιοκικθ; 

 

Περιγραφή: 

Λίγα λόγια για τον Άντερςεν και τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου. Σχολιάηουμε το 
μινυμα του 2019 και μετά περνάμε ςτθ δράςθ. Γνωρίηουμε τα βαςικά μζρθ του βιβλίου και 
μακαίνουμε για τον τρόπο που τοποκετοφνται τα βιβλία ςτα ράφια. Διαβάηουμε το βιβλίο 
"Αν ποτζ κελιςεισ να φζρεισ ζνα τςίρκο ςτθ Βιβλιοκικθ, μθν το κάνεισ". Φτιάχνουμε 



καρτζλεσ για τα βιβλία και μακαίνουμε να κάνουμε δανειςμό και να τθροφμε τουσ κανόνεσ 
τθσ Βιβλιοκικθσ. Επίςθσ μακαίνουμε πωσ φτιάχνεται ζνα βιβλίο μζχρι να το πάρουμε ςτα 
χζρια μασ. Στο τζλοσ φτιάχνουμε ζνα ςελιδοδείκτθ και τον παίρνουμε μαηί μασ.  

 

Για παιδιά  Α’ και  Β’ Δθμοτικοφ ςχολείου 

 

Διάρκεια δράςθσ: 1’ και 30’ 

 

Με ραντεβοφ (για τα ςχολεία) 

 

Στον 1ο όροφο τθσ Βιβλιοκικθσ 

 

 

 

 

4) Τα τρία γουρουνάκια και τα παραμφκια που αγαπϊ 

 

Περιγραφή: 

Λίγα λόγια για τον Άντερςεν και τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου. Σχολιάηουμε το 
μινυμα του 2019 και μετά περνάμε ςτθ δράςθ. Γνωρίηουμε τα πιο διάςθμα παραμφκια, 
φτιάχνουμε τα δικά μασ παραμυκοταιριάςματα με τισ κάρτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ, παίηουμε με 
το ηάρι των ιςτοριϊν και δθμιουργοφμε μια δικι μασ ιςτορία. Στο τζλοσ φτιάχνουμε με το 
ςϊμα μασ τα γράμματα τθσ αλφαβιτου 

 

Για παιδιά Νθπιαγωγείου και Αϋ Δθμοτικοφ ςχολείου 

 

Διάρκεια δράςθσ: 1’ και 30’  

 

Με ραντεβοφ (για τα ςχολεία) 

 

Στον 1ο όροφο τθσ Βιβλιοκικθσ 

 

 


