ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ)
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ + ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Οι σύνδεσμοι (links) που προτείνονται παρακάτω (πρώτη στήλη) αφορούν προγράμματα που σχετίζονται με λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά. Ο
τελευταίος σύνδεσμος περιγράφει μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας. Συστήνεται να επιβλέπετε
το παιδί, όσο απασχολείται στο διαδίκτυο για οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Καλή απόλαυση!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-i-aspida-tiseirinis-mania-kaplanoglou

6+

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιστορίες χωρίς τέλος – Η ασπίδα της ειρήνης (Μάνια Καπλάνογλου)
Ο Ήφαιστος, στο εργαστήριό του ψηλά στον Όλυμπο, φτιάχνει αμίλητος και
σκεφτικός την ασπίδα που η θεά Θέτιδα του παράγγειλε για το γιο της τον Αχιλλέα.
Από τη σκέψη του περνούν η ζωή και οι περιπέτειές του, όταν οι θεοί τον έδιωξαν
από τον Όλυμπο και ζούσε κοντά στους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τη
χάρη στη Θέτιδα, παρόλο που εκείνος δε φτιάχνει ποτέ του όπλα; Η ίδια η ασπίδα τι
θα ήθελε να είναι σε καιρό ειρήνης;
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)
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http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-to-xaroymenolivadi
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Ιστορίες χωρίς τέλος – Το χαρούμενο λιβάδι (Φυλλιώ Νικολούδη)
Tι γυρεύει μια κατακόκκινη παπαρούνα μέσα σ’ ένα λιβάδι με κάτασπρες
μαργαρίτες; Η διαφορά θα τους επιτρέψει να ζήσουν αρμονικά; Η ταινία μέσα από
το παραμύθι προβάλλει το θέμα του ρατσισμού και δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα
για συζήτηση και διαμόρφωση αξιών. Τα παιδιά ξεναγούνται στις σελίδες του
βιβλίου από τη συγγραφέα του.
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)

http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-i-flogera-touvoskoy-eleni-priovolou
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Ιστορίες χωρίς τέλος – Η φλογέρα του βοσκού (Ελένη Πριοβόλου)
Ο μικρός βοσκός κληρονομεί από τους προπαππούδες του τη μαγική φλογέρα, που
είχε φτιαχτεί από χέρι νεράιδας. Με τους ήχους της ο κόσμος μεταμορφώνεται.
Όταν ,όμως, αυτή πέσει στα χέρια του άπληστου, βασιλιά Αλαζόνιου, τόσο ο βοσκός
όσο και ο κόσμος θα κινδυνεύσουν. ( αλαζονεία, απληστία)
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)
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http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-to-fantasma-touprigkipa-gelastroni-aleksandra-bizi
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Ιστορίες χωρίς τέλος – Το φάντασμα του πρίγκιπα Γελαστρόνι (Αλεξάνδρα Μπίζη)
Στην άκρη του κόσμου στην άλλοτε όμορφη γατόπολη, έφτασαν μια μέρα πέντε
γάτοι ξένοι , που ξενιτεύτηκαν για να γλιτώσουν από τη μεγάλη παν-γάτια φτώχεια.
Γιατί όμως δε βρίσκουν πουθενά να μείνουν; Γιατί κανείς δεν τους θέλει; Ποιος
είναι ο πρίγκιπας Γελαστρόνι και γιατί το φάντασμά του θα τους βοηθήσει;
(ρατσισμός, ξενοφοβία)
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)

http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-paramythia-apotopous-tis-asias
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Ιστορίες χωρίς τέλος – Παραμύθια από τόπους της Ασίας
(Μάνος Κοντολέων)
Με τη βοήθεια μιας παρουσιάστριας και με όχημα παραδοσιακά παραμύθια από τη
μακρινή Ασία, γεμάτα λαϊκή σοφία και χιούμορ, οι μικροί θεατές ταξιδεύουν σε
χώρες μακρινές, όπως στην Κορέα, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, την
Ιαπωνία. Με ξεναγό το/τη συγγραφέα του βιβλίου γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμα του
κάθε λαού , τις συνθήκες ζωής του, την ιστορία του, τις χαρές και τις λύπες του.
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)

http://www.edutv.gr/index.php/glossalogot/istories-xoris-telos-to-agalma-poukryone
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Ιστορίες χωρίς τέλος – Το άγαλμα που κρύωνε
(Χρήστος Μπουλώτης)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Τα αγάλματα ζουν, μιλούν, αισθάνονται, όταν τα πλησιάζουμε.... Στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αθήνας με τη μεγάλη μαρμάρινη σκάλα και τις κολόνες, όπου
κατοικούν παλιοί άνθρωποι κι αρχαίοι θεοί, όλοι ακίνητοι γιατί είναι αγάλματα, το
μικρό Προσφυγάκι από τη Μικρασία, μας διηγείται την ιστορία του.
Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση (Ελλάδα)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
8Pra97AUsbunV2n4uroj_Hgj8353qZZZ&fb
clid=IwAR1XbFFNsuqOT1zUo3Di4EBytkCXtHrhKPhKZOXLMOD
qes3ZqmEaDyw2tk

https://www.oneirovates.com/post/καρτ
έλες-για-να-δημιουργήσετε-δικά-σαςπαραμύθια-με-τον-πασχάλη-εκτυπώσιμαδωρεάν
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Ο ψεύτης παππούς (Άλκη Ζέη)
Σειρά από την ΕΡΤ -16 45λεπτα επεισόδια
Πηγή: Σειρά από την ΕΡΤ

Καρτέλες για να δημιουργήσετε δικά σας παραμύθια με τον Πασχάλη!
[Εκτυπώσιμα & Δωρεάν]
Πηγή: https://www.oneirovates.com/
Εκπαιδευτικός Κουκλοθίασος Ονειροβάτες
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