
 

Πως θα βοηθήσει ο γονιός το παιδί 
του στην Α’ και Β’ δημοτικού αν 
δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις; 

11 Σεπ 2018 
 

 

Οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και οι περισσότερες οικογένειες τα 
βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία. Και ειδικά σε περιπτώσεις που οι γονείς 
δεν έχουν τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, η 
συγκεκριμένη σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων θα βοηθήσει και τους μαθητές να 
κατανοήσουν τα μαθήματα της Α’ και της Β’ Δημοτικού και θα γλιτώσει τους 
γονείς από περιττά έξοδα δασκάλου ή φροντιστηρίου. 

Η σειρά απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού και περιλαμβάνει 
τρία βιβλία ανά τάξη: Γλώσσα, Έκθεση & Μαθηματικά. 

https://workingmoms.gr/2018/09/11/


Η κύρια καινοτομία της σειράς είναι πως περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και 
σελίδες τετραδίου, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη γνώση που 
προσφέρει ένα βιβλίο με τον χώρο για εξάσκηση και παιχνίδι ενός τετραδίου. 
Έτσι, τα βιβλία της σειράς υποστηρίζουν αποτελεσματικά και δημιουργικά την 
προετοιμασία των μαθητών με τρόπο ευχάριστο και παραγωγικό. 

Εκτός από την πρωτότυπη δομή τους, τα Μπλε Βιβλιοτετράδια διαφέρουν από 
το αντίστοιχα εκπαιδευτικά βιβλία ως προς το περιεχόμενο τους και τη 
συνολική εικόνα τους. Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικά τα Μπλε Βιβλιοτετράδια 
Μαθηματικών δεν ακολουθούν με τη σειρά τα μαθήματα του σχολικού 
βιβλίου, αλλά είναι χωρισμένα σε κεφάλαια που περιλαμβάνουν τις βασικές 
ενότητες κάθε τάξης, σύμφωνα πάντα με το αναλυτικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας. 

ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 

Νέα σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Οι εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Δεσύπρη και Κωνσταντίνα Μάρκου υπογράφουν τη 
νέα, πρωτότυπη σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων των Εκδόσεων Παπαδόπουλος 
με τίτλο Μπλε Βιβλιοτετράδια. 

Η εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια ενισχύει τον ευχάριστο 
χαρακτήρα των βιβλίων και συμβάλλει στην άμεση κατανόηση των ασκήσεων. 
Μαζί με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/κηδεμόνες θα 
ανακαλύψουν πως τα Μπλε Βιβλιοτετράδια συμβάλλουν με τρόπο πρακτικό 
και δημιουργικό στην εκμάθηση της ύλης. 

ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Γλώσσα Α΄ Δημοτικού 

 



Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• με ποικίλες γλωσσικές ασκήσεις και δραστηριότητες. 
• με την ορθή γραφή των γραμμάτων σε οργανωμένο χώρο. 
• με την αντιγραφή και ορθογραφία που αντιστοιχεί σε κάθε κεφάλαιο 

του σχολικού βιβλίου. 
• με το βασικό λεξιλόγιο που σε κάθε μάθημα εμπλουτίζεται με νέες 

λέξεις. 
• με τα γραμματικά φαινόμενα κάθε κεφαλαίου. 
• με πλούσια εικονογράφηση που επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν 

ζωγραφίζοντας και διασκεδάζοντας. 

ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Έκθεση Α΄ Δημοτικού 

 

Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• προφορικής έκφρασης. 
• γραφής και ανάγνωσης. 
• παραγωγής και βελτίωσης προτάσεων. 
• δημιουργίας κειμένων, όπως προσκλήσεις, συνταγές. 
• σύνθεσης κειμένων με τη βοήθεια λέξεων και εικόνων. 

  



ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

 

Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• με την ορθή γραφή και ανάλυση των αριθμών σε οργανωμένο χώρο. 
• με θεωρία και αναλυτικά παραδείγματα. 
• με ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας για καλύτερη κατανόηση. 
• με προβλήματα απλά και σύνθετα. 
• με εικονογραφημένες δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

εξασκήσουν τη μαθηματική τους σκέψη παίζοντας και ζωγραφίζοντας. 

ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 

 



Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• με αναλυτική θεωρία Γραμματικής και παραδείγματα. 
• με ασκήσεις εμπλουτισμού του λεξιλογίου με συνώνυμα, αντίθετα, 

σύνθετα και οικογένειες λέξεων. 
• με την ορθογραφία που αντιστοιχεί σε κάθε ενότητα του σχολικού 

βιβλίου. 
• με παραγωγή προτάσεων για τη βελτίωση της γραπτής έκφρασης. 
• με ποικίλες γλωσσικές ασκήσεις που βοηθούν στην αρμονική σύνδεση 

της γραμματικής με τη σύνταξη και την ορθογραφία. 
• με πλούσια εικονογράφηση που επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν 

ζωγραφίζοντας και διασκεδάζοντας. 

ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Έκθεση Β΄ Δημοτικού 

 

Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• ασκήσεις παραγωγής και βελτίωσης προτάσεων. 
• σύνθεση κειμένων με τη βοήθεια εικόνων και ερωτήσεων. 
• δημιουργία ιστοριών με αρχή, μέση και τέλος. 
• σύνθεση παραγράφου. 
• απλές περιγραφές αντικειμένων, προσώπων, χώρων, ζώων. 
• δημιουργία κειμένων, όπως προσκλήσεις, κάρτες. 
• εικονογραφημένες ιστορίες. 
• θέματα για ανάπτυξη για όλο τον χρόνο, όπως Χριστούγεννα, Απόκριες, 

Πάσχα. 

  



ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ 
Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού 

 

Περιλαμβάνει σελίδες βιβλίου και σελίδες τετραδίου: 

• με θεωρία και αναλυτικά παραδείγματα. 
• με ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας για καλύτερη κατανόηση. 
• με προβλήματα απλά και σύνθετα. 
• με εικονογραφημένες δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

εξασκήσουν τη μαθηματική τους σκέψη παίζοντας και ζωγραφίζοντας. 

Αναζητήστε τα σ’ όλα τα βιβλιοπωλεία και στο www.epbooks.gr. 

της Έφης Αργυροπούλου 

Δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας και blogger του Working Moms. 

 

 

Συνέχεια στην ιστοσελίδα της σειράς: https://goo.gl/SXdA5y 

http://www.epbooks.gr/
https://www.facebook.com/bloggerofworkingmoms
https://www.facebook.com/hodysseiatoumikrouodyssea/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/workingmoms.gr/
https://goo.gl/SXdA5y

