
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΑΤΑΚΗ 

Διεπιστημονικές δράσεις με αφορμή ένα βιβλίο  



Συγκίνηση 

Συναισθήματα 

Νέα παράθυρα 
στον κόσμο 

Φαντασία 



• Κατανόηση και καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 

• Εξοικείωση με τον γραπτό λόγο 

 

• Ανάπτυξη λογικομαθηματικών συσχετίσεων 

 

• Καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία 

 



Παραγωγή προφορικού λόγου 

Οι εικόνες ενός βιβλίου αφορμή για συζήτηση… 



Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης 

Διαβάζουμε μόνο τον τίτλο: Ζητάμε από τα 
παιδιά να κάνουν προβλέψεις για το 
περιεχόμενο της ιστορίας…. 

 

 

«Η χώρα με  

παράξενους 

ανθρώπους» 



 
Εξοικείωση με την κειμενική δομή της αφήγησης 

 
Επισημαίνουμε κωδικοποιημένες φράσεις έναρξης 
και λήξης της αφήγησης:  
-Μια φορά κι ένα καιρό… Κι έζησαν αυτοί καλά κι 
εμείς καλύτερα… 
-Κάποτε ήταν… Και στο τέλος… 
 
Επισημαίνουμε στάδια εξέλιξης της ιστορίας: 
-αρχή: γνωρίζουμε τους ήρωες, τον χώρο, τον χρόνο 
-μέση : εξέλιξη ιστορίας 
-τέλος : κατάληξη ιστορίας 
 
 
 

 
 
 
 



Ανάπτυξη της αφηγηματικής 
ικανότητας 



Επεξεργασία της αφηγηματικής και διαλογικής 
μορφής των κειμένων 

…οι 12 μήνες καλημέρισαν την κυρά Κακή αλλά 
αυτή τους είπε να φύγουν και να μην την 
ενοχλούν… 

 

Τα παιδιά δημιουργούν το διάλογο: 

-Καλημέρα κυρά Κακή.. 

-Φύγετε και μη μ΄ενοχλείτε.. 

 



γρήγορος - αργός 

Ψηλός - κοντός 

Γλωσσικές δραστηριότητες 
 με αντίθετες λέξεις 



Δραστηριότητες καλλιέργειας 
προφορικού λόγου 

Έχουμε εικόνες από γνωστά παραμύθια. Δίνουμε μία 
σε κάθε ομάδα παιδιών. Τα παιδιά παρατηρούν, 
σχολιάζουν και παρουσιάζουν την ιστορία τους. 



Φτιάχνουμε μια ιστορία με ανακατεμένες 
εικόνες από γνωστά παραμύθια 

Ο Πινόκιο που βοήθησε την κοκκινοσκουφίτσα 
να βρει το σπίτι με τα εφτά κατσικάκια… 



Κατανόηση της δομής του λόγου 

Γράφουμε τον τίτλο σε μια καρτέλα: 

Την κόβουμε σε κομμάτια , όσες και οι λέξεις.  

Τα παιδιά ανασυνθέτουν τον τίτλο.  

Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε διάταξη στις λέξεις. 

 
Η ΑΛΕΠΟΥ ΜΟΔΙΣΤΡΑ 



Χωρίζουμε σε λέξεις 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ 

            



Χωρίζουμε σε συλλαβές 

ΧΙΟΝΑΤΗ 

ΧΙΟ ΝΑ ΤΗ 

 

1 

 

2 

      

ΝΑΝΟΣ 

ΝΑ ΝΟΣ 

 1  2  3     



 
Ανάπτυξη φωνημικής συνείδησης 

 
Γλωσσικά παιχνίδια με φωνήματα 

Ε,ε,ε, χειμώνα 
παγερέ! 
Ξύλα ανάβουν 
μες τα τζάκια 
και ζεσταίνουν 
τα σπιτάκια. 
Ε,ε,ε, χειμώνα 
παγερέ! 



Γλωσσικά παιχνίδια με ομοιοκαταληξίες 

 

- Πώς σου ήρθε; Πρώτα πρώτα  
δεν μ΄ αρέσουν τα καρότα! 
 
 

- Άμπρα Κατάμπρα τότε και δυο αυγά μελάτα 
γίνε ξανά Μαγδάλω η όμορφή μου γάτα! 



 
Γλωσσικά παιχνίδια με σύνθετες λέξεις 

 



Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, 
ανάγνωσης και μαθηματικών 

Γράφουμε στον πίνακα τον τίτλο του παραμυθιού: 

Παρατηρούμε ,συγκρίνουμε, μετράμε τις λέξεις: 

 

  

 «Η βασίλισσα του χιονιού» 

 

• ποια είναι η πιο μικρή λέξη; 

• ποια είναι η πιο μεγάλη λέξη; 

• πόσες λέξεις είναι; 



Λίστα αναφοράς για δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης 

 

 

 

 

 

Η ΚΟΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ 

 

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ 

 

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 

 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

 

Ο ΠΙΝΟΚΙΟ 



 
 
. 

 
ΛΥΚΟΣ 
  

3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

ΤΟΥΒΛΙΝΟ 
  

ΞΥΛΙΝΟ 
  

ΑΧΥΡΕΝΙΟ 
  

Παιχνίδι με κάρτες 

 

 

 

 



 
Ζωγραφίζουν και γράφουν τα ονόματα των ηρώων 

 



Ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών  

Τα τρία 
αρκουδάκια 

http://digitallearning.ece.uth.gr/ltme/?q=node/2042 

 

• Μεγέθη 

• Διατάξεις μεγεθών 

• Αντιστοίχιση 

 



 
Διατάξεις μεγεθών 

 



Ποιοι ήταν οι ήρωες; 

Τα παιδιά μας λένε ποια ήταν τα πρόσωπα της 
ιστορίας.  
Ζητάμε την σειρά με την οποία εμφανίζονται.  
Γράφουμε μια λίστα με τα πρόσωπα. 
Πόσα είναι; 

Μαμά 

Κοκκινοσκουφίτσα 

Λύκος 

Γιαγιά 

Ξυλοκόπος  

 



Δραστηριότητα διάταξης χρονικής 
ακολουθίας 



Εικαστική έκφραση 

  



Θεατρικό παιχνίδι 
Δραματοποίηση 



 
Κουκλοθέατρο  

 



Μουσική  



Οι ΤΠΕ ένα χρήσιμο εργαλείο   

• Youtube 
• Ανοιχτή Βιβλιοθήκη OpenBook 
• Συστήματα ψηφιακής αφήγησης: SAM, 

StoryMat, StoryRooms, KidsRoom ,PETS, 
storybird  

• Ιστοσελίδες δημιουργίας ψηφιακού 
παραμυθιού: storyjumper, book creator 
 



Το παραμύθι ως αφόρμηση για την υλοποίηση 
θεματικών προσεγγίσεων και σχεδίων εργασίας 



 
Φτιάχνουμε το δέντρο με τα βιβλία  

που διαβάζουμε 

 



Το πάπλωμα με τα βιβλία που διαβάσαμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    Η ΧΙΟΝΑΤΗ                            Η  ΚΥΡΑ        Ο ΠΕΤΡΟΣ     ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ   

                                          Ο ΠΙΝΟΚΙΟ      ΚΑΛΗ         ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ 



Ο χιονούλης  μεγαλώνει  με βιβλία 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ο ΤΖΗΤΖΗΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 

 

 

                                                                                                                       Η ΚΟΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ 

 

 

                                                                Ο ΑΛΛΑΝΤΙΝ 
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