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Βασική ομάδα: τα βιβλία σε αυτήν την ομάδα είναι κοινά για όλες τις ηλικίες. Ζητούμενο εδώ είναι η 

ποικιλία και τα διαφορετικά αναγνώσματα, ώστε τα παιδιά να πάρουν μια γεύση από όσο το δυνατόν 

περισσότερα είδη γραφής.  

1. Ενα βιβλίο που θα δανειστείς από τη βιβλιοθήκη της περιοχής που μένεις. Ψάξε να βρεις που 

βρίσκεται η βιβλιοθήκη, γίνε μέλος και με την κάρτα σου, διάλεξε το βιβλίο που θες εσύ, 

ανεξαρτήτως θέματος.  

2. Ενα βιβλίο που θα σου δανείσει ένας φίλος σου. 

3. Ενα βιβλίο επιστημονικού περιεχομένου (βιβλίο γνώσεων). 

4. Ενα βιβλίο σε μορφή ημερολογίου. 

5. Ενα βιβλίο με πρωταγωνίστρια κορίτσι. 

6. Ενα βιβλίο που να έχει στον τίτλο του ή να δείχνει στο εξώφυλλο ή να μιλάει για καπέλο/α. 

7. Ενα βιβλίο για τη σεξουαλική αγωγή. 

8. Ενα ποίημα. 

9. Ενα βιβλίο φιλοσοφίας. 

10. Ενα silent book. 

11. Ενα βιβλίο για τη μουσική ή κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. 

12. Ενα κόμικ / graphic novel. 

13. Μια βιογραφία. 

14. Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. 

15. Μία ιστορία που εκτυλίσσεται σε νησί. 

16. Ενα παραμύθι που θα σου πει η γιαγιά ή ο παππούς σου (ή μάμα/μπαμπάς). 

17. Eνα βιβλίο που θα επιλέξεις να αγοράσεις μόνος/η σου. 
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18. Ενα βιβλίο με πρωταγωνιστή έναν/μια ντετέκτιβ. 

19. Ενα βιβλίο που στον τίτλο του έχει αριθμό/ούς. 

20. Ενα βιβλίο που έχει τιμηθεί με αναγραφή στους καταλόγους White Ravens της Βιβλιοθήκης του 

Μονάχου (δες περισσότερα εδώ → https://www.ijb.de/en/reference-library/white-ravens-

online.html)  

21. Ενα βιβλίο που βασίστηκε σε κάποιο σπουδαίο μουσικό έργο. Οταν το διαβάσουμε, ψάχνουμε 

στο Youtube ή στο Spotify να ακούσουμε το έργο αυτό. 

22. Ενα βιβλίο περιβαλλοντικού περιεχομένου. 

23. Βλέπουμε μία παιδική ταινία που στηρίχτηκε σε βιβλίο και μετά το διαβάζουμε!  

24. Ενα βιβλίο με πρωταγωνίστρια μια μάγισσα. 

25. Ενα βιβλίο με πρωταγωνίστρια γάτα. 

26. Ενα βιβλίο που διαδραματίζεται μέσα σε μια σχολική τάξη. 

27. Ενα βιβλίο STEM (Science, Technology, Engineer, Math). 

28. Ενα βιβλίο με κεντρικό θέμα κάποιο άθλημα. 

29. Ενα βιβλίο που η υπόθεσή του εκτυλίσσεται στη θάλασσα (μέσα στη θάλασσα, πάνω από τη 

θάλασσα κλπ). 

30. Ενα βιβλίο με μικρές διαφορετικές ιστορίες (διηγήματα). 

31. Ενα βιβλίο που ανήκει σε σειρά. 

32. Ενα βιβλίο για την Τέχνη. 

33. Ενα βιβλίο που βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα (μυθοπλασία ή γνώσεων).  

34. Ενα βιβλίο για τα βιβλία. 

35. Ψάξε και βρες την έκδοση εκείνη του Μικρού Πρίγκηπα του Antoine de Saint Exupery που σου 

αρέσει περισσότερο και διάβασέ την. Υπάρχει και σε ταινία κινουμένων σχεδίων. 

36. Eνα βιβλίο που να μιλάει για ένα ή περισσότερα επαγγέλματα. 

37. Ενα βιβλίο μαγειρικής ή ένα βιβλίο που περιλαμβάνει και κάποιες συνταγές, μία εκ των οποίων 

θα προσπαθήσεις να την εκτελέσεις.  

38. Ενα βιβλίο που η υπόθεσή του διαδραματίζεται σε ένα μουσείο ή μιλάει για ένα μουσείο. 

39. Ενα βιβλίο με χάρτες. 

40. Γνωριζόμαστε με τον Μικρό Νικόλα του Rene Goscinny. Ψάξε και βρες την έκδοση που σε 

καλύπτει, που σου αρέσει πιο πολύ.  

 

https://www.ijb.de/en/reference-library/white-ravens-online.html
https://www.ijb.de/en/reference-library/white-ravens-online.html
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Βιβλία για παιδιά 0-5 ετών:   

1. Ενα βιβλίο του David McKee με πρωταγωνιστή τον Ελμερ, που φέτος κλείνει τα 30 του 

χρόνια.  

2. Ανακαλύπτουμε τους εικονογράφους διαβάζοντας: ενα βιβλίο που έχει εικονογραφήσει η 

Ιρις Σαμαρτζή 

3. Ενα βιβλίο που έχει εικονογραφήσει ο Πέτρος Μπουλούμπασης 

4. Ενα βιβλίο που έχει εικονογραφήσει η Λέλα Στρούτση 

5. Ενα βιβλίο που έχει εικονογραφήσει ο Αλέξης Κυριτσόπουλος 

6. Ενα βιβλίο με ήχους ή μουσική 

7. Ενα βιβλίο που θα μπορείς να ζωγραφίσεις πάνω του 

8. Ενα βιβλίο με λύκους.  

9. Ενα βιβλίο με αστείο τίτλο. 

10. Ενα βιβλίο για κήπους/αγρούς που να έχει σχέση με κηπουρική κλπ. Οταν το διαβάσεις, 

βγες με τη μαμά και τον μπαμπά στον κήπο ή στο μπαλκόνι και φύτεψε ένα λουλούδι σε 

μια γλάστρα ή ένα μικρό δεντράκι στο χώμα. Φρόντιζέ το, ώστε να μεγαλώσει! 

11. Ενα βιβλίο που στον τίτλο του αναφέρεται ένα χρώμα. 

12. Ενα βιβλίο με πρωταγωνιστή/πρωταγωνίστρια ένα τέρας. 
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Βιβλία για παιδιά από 6 ετών και άνω: η ομάδα αυτή απευθύνεται σε πιο μεγάλα 

παιδιά, προτείνονται πιο συγκεκριμένα αναγνώσματα, ενώ βάζουμε σε χρήση και την τεχνολογία. 

1. α) Διαβάζουμε το βιβλίο της Σίλβια Πλαθ «Το κοστούμι-δε-με-μέλει και άλλες ιστορίες για 

παιδιά» (6-9 ετών) ή «Τα 13 Ρολόγια» του Τζέιμς Θέρμπερ (10-16 ετών).  

2. Διαβάζουμε ένα βιβλίο που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και μετά το διαβάζουμε. 

Ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε τη μουσική της ταινίας (soundtrack) και την ακούμε 

παράλληλα με το διάβασμα. (Spotify, youtube, soundcloud, κλπ). 

3. Διαβάζουμε τον Μάγο του Οζ του Φρανκ Μπάουμ (6-12 ετών) ή το Στη σίκαλη, στα στάχυα 

ο πιάστης (Catcher in the rye), καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση 

του J. D. Salinger (12-16 ετών)  

4. Ενα βιβλίο της Marjan Satrapi.  

5. Ενα βιβλίο του Neil Gaiman.  

6. Ενα βιβλίο της Αλκης Ζέη. 

7. Ενα βιβλίο του Μάνου Κοντολέων 

8. Ψάξε και βρες την έκδοση εκείνη του Μικρού Πρίγκηπα του Antoine de Saint-Exupery που 

σου αρέσει περισσότερο και διάβασέ την.  

9. Ενα fantasy βιβλίο. 

10. Ενα e-book, όποιο θες εσύ. Οι περισσότεροι εκδοτικοί έχουν διαθέσιμα e-pub. 

(χρησιμοποίησε tablet, κινητό ή ακόμα και κάποιο reader που έχουν οι γονείς σου).  

11. Οι Μικρές Κυρίες της Louisa May Alcott γίνονται ταινία σε σκηνοθεσία της βραβευμένης 

σκηνοθέτιδας και ηθοποιού Greta Gerwig. Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο ή μια βιβλιοθήκη 

(δημοτική, σχολική, φίλου ή φίλης σου) ψάξε, βρες και διάβασε την έκδοση που σου αρέσει 
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πιο πολύ. Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους μέσα στο 2019, ας είμαστε 

προετοιμασμένοι!  

12. Ενα βιβλίο σε μία ξένη γλώσσα.  
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Ονομα:  

Ηλικία: 

Στόχος:  

Βιβλία που έχω διαβάσει: 

1. ............................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................................ 

8. ............................................................................................................................................ 

9. ............................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................ 

11. ............................................................................................................................................ 

12. ............................................................................................................................................ 

13. ............................................................................................................................................ 

14. ............................................................................................................................................ 

15. ............................................................................................................................................. 

16. ............................................................................................................................................ 

17. ............................................................................................................................................ 

18. ............................................................................................................................................ 

19. ............................................................................................................................................ 
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20. ............................................................................................................................................ 

21. ............................................................................................................................................ 

22. ............................................................................................................................................ 

23. ............................................................................................................................................ 

24. ............................................................................................................................................ 

25. ............................................................................................................................................ 

26. ............................................................................................................................................. 

27. ............................................................................................................................................ 

28. ............................................................................................................................................ 

29. ............................................................................................................................................ 

30. ............................................................................................................................................ 

31. ............................................................................................................................................ 

32. ............................................................................................................................................ 

33. ............................................................................................................................................ 

34. ............................................................................................................................................ 

35. ............................................................................................................................................ 

36. ............................................................................................................................................ 

37. ............................................................................................................................................. 

38. ............................................................................................................................................ 

39. ............................................................................................................................................ 

40. ............................................................................................................................................ 

41. ............................................................................................................................................ 

42. ............................................................................................................................................ 

43. ............................................................................................................................................ 
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44. ............................................................................................................................................ 

45. ............................................................................................................................................ 

46. ............................................................................................................................................ 

47. ............................................................................................................................................ 

48. ............................................................................................................................................. 

49. ............................................................................................................................................ 

50. ............................................................................................................................................ 

51. ............................................................................................................................................ 

52. ............................................................................................................................................ 

Σημειώσεις: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 




