
Μαραθώνιος αναγνώςης ΒιΒλιών τών ΕκδοςΕών ΨΥΧογιος!

Δράσεισ Φιλάνάγνωσιάσ

Σχολείο: ...............................................................

Τάξη: .....................................................................

Τμήμα: ..................................................................

Δ ι α β ά Z ο υ μ ε  μ α ζ ί !

Βγείτε πρώτοί
στίσ δράσείσ φίλάνάγνώσίάσ

Λάβετε θέσεις… 
      Έτοιμοι…  

  Πάμε!

οΚτώΒρίοσ 2014-άπρίλίοσ 2015



ΟΔΗγιεσ

Το παρόν έντυπο των δράσεων φιλαναγνωσίας έχει σταλεί σε όλα τα τμήματα των σχολείων  
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ç4η Βιβλιο-τρεχάλα ΦιλαναγνωσίαςÈ. Το κάθε τμήμα,  

για να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να εκτυπώσει το παρόν 
έντυπο και να φέρει εις πέρας και τις έξι δράσεις φιλαναγνωσίας που ακολουθούν:

Ζωγραφίστε ένα νέο εξώφυλλο.
Περιγράψτε και σχεδιάστε τον αγαπημένο σας ήρωα.

γράψτε ένα διαφορετικό τέλος για την ιστορία.
γράψτε ένα ποίημα σχετικό με την ιστορία.

σχεδιάστε μια σκηνή του βιβλίου σε κόμικς (με εικονογράφηση και διαλόγους).
γράψτε μια μικρή περίληψη της ιστορίας.

Η υλοποίηση της κάθε δράσης πρέπει να γίνει μόνο για ένα από τα βιβλία 
που διαβάσατε, και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό βιβλίο 
σε κάθε δράση. Για παράδειγμα, αν η τάξη είναι η Α΄Δημοτικού, τότε μπορείτε 

να ζωγραφίσετε ένα νέο εξώφυλλο για το βιβλίο Θελω νά γινω ΜάγΟσ, 
να περιγράψετε και να σχεδιάσετε τον ΜΠΟυΜτριάλάλι, να γράψετε ένα διαφορετικό τέλος 
για το βιβλίο τΟ τριάντάΦυλλΟ τΗσ άγάΠΗσ κ.ο.κ. ή, εναλλακτικά, μπορείτε να ασχοληθείτε 

μόνο με ένα βιβλίο, για παράδειγμα, το βιβλίο Θελω νά γινω ΜάγΟσ, και να ζωγραφίσετε 
ένα νέο εξώφυλλο, να περιγράψετε και να σχεδιάσετε την ηρωίδα, να γράψετε 

ένα διαφορετικό τέλος κ.ο.κ. μόνο για το συγκεκριμένο βιβλίο.

στη συνέχεια, το κάθε τμήμα θα πρέπει να στείλει ένα έντυπο στις εκδόσεις ΨυΧΟγιΟσ 
ταχυδρομικά (Τατοΐου 121, 14452, Μεταμόρφωση Αττικής, ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟ-ΤΡΕΧΑΛΑ), 

συμπληρωμένο μία φορά από έναν εκπρόσωπο ή μια ομάδα των μαθητών, 
με όλες τις δράσεις υλοποιημένες, έως τη λήξη του προγράμματος, στις 30 άπριλίου 2015.

(σημείωση: το έντυπο μπορεί να είναι εκτυπωμένο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο  
και να συμπληρωθεί με οποιοδήποτε είδος γραφικής ύλης.)

Η αξιολόγηση των δράσεων θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται 
από εκπαιδευτικούς-συγγραφείς και στελέχη των εκδόσεων ΨυΧΟγιΟσ, οι οποίοι 
θα βαθμολογήσουν τα τμήματα με κριτήρια τη δημιουργική έκφραση των μαθητών 

και τη συνεπή ανάγνωση των βιβλίων. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 
μέσα στον Μάιο του 2015 στο www.psichogios.gr.

Υπεύθυνη επικοινωνίας για το πρόγραμμα ÇΒιβλιο-τρεχάλα ΦιλαναγνωσίαςÈ: 
ελένη Βαζούρα – e-mail: evazoura@psichogios.gr – Τηλ.: 210 28 04 847 – Φαξ: 210 28 19 550

 Καλή επιτυχία!



Ζωγραφίστε ένα νέο εξώφυλλο.

τίτλος βιβλίου........................................................................................



Περιγράψτε και σχεδιάστε τον αγαπημένο σας ήρωα.*

τίτλος βιβλίου......................................................................................

* Για τα Νηπιαγωγεία, στη συγκεκριμένη δράση, ο εκπαιδευτικός θα καταγράφει τις ιδέες των μαθητών.



Γράψτε ένα διαφορετικό τέλος για την ιστορία.*

τίτλος βιβλίου.......................................................................................

* Για τα Νηπιαγωγεία, στη συγκεκριμένη δράση, ο εκπαιδευτικός θα καταγράφει τις ιδέες των μαθητών.



Γράψτε ένα ποίημα σχετικό με την ιστορία.*

τίτλος βιβλίου........................................................................................

* Για τα Νηπιαγωγεία, στη συγκεκριμένη δράση, ο εκπαιδευτικός θα καταγράφει τις ιδέες των μαθητών.



Σχεδιάστε μια σκηνή του βιβλίου σε κόμικς (με εικονογράφηση και διαλόγους).*

τίτλος βιβλίου.......................................................................................

* Για τα Νηπιαγωγεία, στη συγκεκριμένη δράση, ο εκπαιδευτικός θα καταγράφει τις ιδέες των μαθητών.



Γράψτε μια μικρή περίληψη της ιστορίας.*

τίτλος βιβλίου.............................................................................

* Για τα Νηπιαγωγεία, στη συγκεκριμένη δράση, ο εκπαιδευτικός θα καταγράφει τις ιδέες των μαθητών.


