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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Δεν υπάρχει καλύτερος και πιο επωφελής τρόπος αξιοποίησης του χρόνου που τα παιδιά υποχρεωτικά μένουν στο σπίτι, από την ανάγνωση και
ακρόαση λογοτεχνικών βιβλίων. Τα βιβλία αυτά μπορεί να υπάρχουν, ήδη, στο σπίτι σας και τα παιδιά να τα ξαναδιαβάσουν. Εάν έχετε την
οικονομική δυνατότητα μπορείτε να παραγγείλετε νέα βιβλία, μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, τα οποία θα σας αποσταλούν στο σπίτι.
Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα να βρείτε, σε διάφορες ιστοσελίδες, ψηφιακά βιβλία (eBooks), τα οποία μπορούν να διαβάσουν ή να ακούσουν,
δωρεάν, τα παιδιά και εσείς.
Οι σύνδεσμοι (links) που προτείνονται παρακάτω (πρώτη στήλη) αφορούν συγκεκριμένα ψηφιακά βιβλία ή συγκεκριμένους ιστότοπους που
απευθύνονται σε παιδιά. Συστήνεται να επιβλέπετε το παιδί, όσο απασχολείται στο διαδίκτυο για ανάγνωση παραμυθιών ή για οποιαδήποτε
άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι οι ιστοσελίδες από τις οποίες προέρχονται οι σύνδεσμοι (δηλ. αυτές που αναφέρονται ως
πηγές) τυχόν να περιέχουν μη επιθυμητό, για τα παιδιά, περιεχόμενο (π.χ. βιβλία για ενήλικες). Μόνο οι σύνδεσμοι (links) που προτείνονται
παρακάτω (στην πρώτη στήλη ή στην τρίτη στήλη κάτω από τον τίτλο του βιβλίου) αφορούν το συγκεκριμένο κάθε φορά βιβλίο.
Μπορούν τα παιδιά να διαβάζουν τα βιβλία ή κάποια από αυτά να τα ακούνε και παράλληλα να τα διαβάζουν γυρνώντας τις σελίδες του
ψηφιακού βιβλίου. Μπορείτε, επίσης, να τους διαβάζετε εσείς τα βιβλία, δραστηριότητα που ενθουσιάζει τα παιδιά και σας φέρνει πιο κοντά
σε αυτά.
Καλή απόλαυση!
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων
Τα ανθολόγια αυτά χρησιμοποιούνται στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις. Μετά
από κάθε λογοτεχνικό κείμενο υπάρχουν δημιουργικές δραστηριότητες.
http://ebooks.edu.gr/modules/eboo
k/show.php/DSDIMA111/720/4754,21452/

Α΄ και Β΄
τάξεις

•

Το δελφίνι
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Γ΄ και Δ΄
τάξεις

•

Στο σκολειό του κόσμου
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Ε΄ και Στ΄
τάξεις

•

Με Λογισμό και μ’ όνειρο
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

ή σε pdf:

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/a
nthologio_logotechnikon_keimenon_
a_b_dim.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/eboo
k/show.php/DSDIMC106/331/2250,8453/
ή σε pdf:

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/a
nthologio_logotechnikon_keimenon_
c_d_dim.pdf

http://ebooks.edu.gr/modules/eboo
k/show.php/DSDIME111/322/2156,7817/
ή σε pdf:
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Πηγές: https://dschool.edu.gr/
Ψηφιακό Σχολείο
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/
anthologio_logotechnikon_keimneo
n_st_dim.pdf

http://moec.gov.cy/
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Κυπριακά Ανθολόγια
Τα ανθολόγια αυτά χρησιμοποιούνται στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις.
Περιέχουν κείμενα Κύπριων λογοτεχνών.
http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/a
_b_dim_kypriako_anthologio.pdf

Α΄ και Β΄
τάξεις

•

Κυπριακό Ανθολόγιο
για την πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/c
_d_kypriako_anthologio_1.pdf

Γ΄ και Δ΄
τάξεις

•

Κυπριακό Ανθολόγιο
Για τα παιδιά του δημοτικού (Μέρος Α΄)

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/e
_st_kypriako_anthologio_2.pdf

Ε΄ και Στ΄
τάξεις

•

Κυπριακό Ανθολόγιο
Για τα παιδιά του δημοτικού (Μέρος Β΄)

Πηγή: http://moec.gov.cy/
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
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Ψηφιακά βιβλία (e-book)

https://www.openbook.gr/categor
y/literature/children/

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψηφιακών βιβλίων, για όλες τις ηλικίες των παιδιών, από τα
οποία μπορείτε να επιλέξετε όποια επιθυμείτε για τα παιδιά σας.
Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα:
9+

•

7+

•

7+

9+

8+

Η μυστηριώδης νήσος (Ιούλιος Βερν)
https://www.openbook.gr/i-mysthriwdis-nisos/
Μια παρέα με… καρδιά! (Λήδα Βαρβαρούση)
https://www.openbook.gr/mia-parea-me-kardia/

•

Ο παπουτσωμένος γάτος (Σαρλ Περώ)
https://www.openbook.gr/o-papoytsomenos-gatos/

•

Η καρδιά της βασιλοπούλας (Πηνελόπη Δέλτα)
https://www.openbook.gr/i-kardia-tis-vasilopoulas/

•

Οι περιπέτειες του Πινόκιο (Κάρλο Κολλόντι)
https://www.openbook.gr/oi-peripeteies-tou-pinokio/

Πηγή: https://www.openbook.gr/
Ανοικτή Βιβλιοθήκη
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Μπορείς να ακούσεις αποσπάσματα ή ολόκληρες ιστορίες αγαπημένων συγγραφέων
διαβασμένες από γνωστούς ηθοποιούς, ενώ εσύ τις διαβάζεις παράλληλα γυρνώντας τις
σελίδες του ψηφιακού βιβλίου

http://www.mikrosanagnostis.gr/i
storia.asp

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψηφιακών βιβλίων, για όλες τις ηλικίες των παιδιών, από τα
οποία μπορείτε να επιλέξετε όποια επιθυμείτε για τα παιδιά σας.
Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα:
10+

•

Τα δέντρα που τρέχουν… (Μαρία Πυλιώτου)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip45/Default.html

4+

•

Το Πάσχα του Πασχάλη (Μαρία Ανδρικοπούλου)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip22/Default.html

9+

•

Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές (Πάνος Χριστοδούλου)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip28/Default.html

6+

•

Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί (Βασιλική Κάργα)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip15/Default.html

4+

•

Ο αθάνατος γαϊδαράκος (Μάρω Λοΐζου)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip51/Default.html

6+

•

Η ώρα είναι εκατό (Λώρη Κέζα)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip14/Default.html

Πηγή: http://www.mikrosanagnostis.gr/
Μικρός Αναγνώστης
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https://www.politismika.gr/wpcontent/uploads/2020/03/ΟΚΟΡΑΚΑΣ-SYMPIESMENOS.pdf

6+

Πηγή: https://www.politismika.gr/
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία

https://www.politismika.gr/wpcontent/uploads/2020/03/%CE%A
0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99
%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7
%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91.
pdf

9+

https://www.openbook.gr/omikros-prigkipas-antoine-de-saintexupery/

8+

https://amimoni.gr/eimasteperifanoi/paramithi-xoris-oria/

Οι Μύθοι του Αισώπου

Παιδική Πασχαλιά – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Πηγή: https://www.politismika.gr/
Πολιτισμικά Θεσσαλονίκης

Ο Μικρός Πρίγκιπας (Antoine de Saint-Exupéry)
Πηγή: https://www.openbook.gr/
Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Προσχολική
ηλικία

Τα παραμύθια είναι «αναγνώσιμα» από παιδιά με περιορισμένη όραση (δημιουργία
κατάλληλου φόντου, κοντράστ εικόνας, απλοποίηση σχεδίων κ.λπ.).
Πηγή: Αμυμώνη – Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παραμυθιών για παιδιά
με προβλήματα όρασης
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https://plastelini.xyz/e-bookπαραμύθια/

Μέχρι 8
χρονών

Δωρεάν e-Book παραμύθια, σε μορφή pdf, για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα:
•

Σισούντο (Αντώνης Παπαθεοδούλου)
http://dideanatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_ESY_OPOS_KI_EGO/si_sou_do_GRE.pdf

•

Παραμύθι στο νερό (Ιωάννα Δημητριάδου)
https://drive.google.com/file/d/0B7C7EMok5xqeLUQtak1GRUlzWGs/view

•

Ο μικρός Γρηγόρης και ο καλόκακος λύκος (Νικόλας Σμυρνάκης – Εύα Βενέρη)
https://drive.google.com/file/d/0B4QJ7V8KFAHPNlY0cDUzc2pPam8/view

•

Η πριγκίπισσα που δεν έτρωγε μελιτζάνες (Χρυσούλα Λουλοπούλου)
https://drive.google.com/file/d/0B4QJ7V8KFAHPTVF1c1pWdkJfTzg/view?ts=578e0ebe

•

Μύθοι Αισώπου
https://drive.google.com/file/d/0B4QJ7V8KFAHPUGY5N0YtcTlYRVU/view?ts=578e0
ebe

•

Στη Βουνοπλαγιά της Χαράς (Κατερίνα Παπαφράγκου)
https://drive.google.com/file/d/0B4QJ7V8KFAHPUFRnbkZmU3lYbEE/view?ts=578e0
ebe

•

Ένα γράμμα μια ιστορία (Σοφία Μαντουβάλου)
http://sophiamadouvalou.gr/sites/default/files/enagrammamiaistoria_ebook_new.pdf

Πηγή: https://plastelini.xyz/
Πλαστελίνη – Εκπαιδευτικός Ιστότοπος
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