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Με όχημα τα βιβλία και στο 
τιμόνι την φαντασία, δρόμους 
ανοίγω τον κόσμο γνωρίζω!



Ανακαλύπτουμε τη μαγεία των 
λέξεων. Τα παιδιά εμπλουτίζουν 
τον προφορικό τους λόγο. Μέσα 
από τις αφηγήσεις έρχονται σε 
επαφή με την ελληνική γλώσσα.

Δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να διαπραγματευτούν 
ζητήματα που τα απασχολούν 
μέσα από την ταύτιση τους με 

τον ήρωα. 

Χρησιμοποιούν δημιουργικά τη 
φαντασία τους όταν καλούνται 

να αναπαραστήσουν  το 
παραμύθι με τον τρόπο που 

εκείνα επιλέγουν (αναδιήγηση, 
δραματοποίηση , κουκλοθέατρο)

Μαθαίνουν να βλέπουν το 
βιβλίο σαν συνοδοιπόρο σε 

ταξίδια που οδηγούν 

σε κόσμους μαγικούς.

Με …όχημα τα βιβλία ! Γιατί;



«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Δημιουργικής Ανάγνωσης». 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος



Αρχικά, επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά την έννοια του ήρωα. Τα παιδιά μίλησαν όπως ήταν αναμενόμενο για τους 
σούπερ ήρωες (χαρακτηριστικά και ιδιότητες).

Σούπερ ήρωας είναι αυτός που:

Φοράει μπέρτα και πετάει ψηλά στον ουρανό.
Έχει σούπερ στολή.
Έχει σούπερ δυνάμεις.
Είναι πάντα σε δράση.
Σώζει ανθρώπους από τους κακούς.
Έχει ιστό αράχνης στα χέρια και παγιδεύει τους κακούς.
Οι σούπερ ήρωες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα αλλά μόνο στην τηλεόραση.
Οι σούπερ ήρωες έχουν μαγικές δυνάμεις που είναι ψεύτικες.
Τα  αξεσουάρ που φοράνε δηλαδή η μπέρτα, τα σπαθιά, ο ιστός της αράχνης τους δίνουν 

δύναμη.

«Θέλω να γίνω ήρωας»
 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη



Τα παιδιά ζωγράφισαν τον εαυτό τους σαν σούπερ ήρωα και τον περιέγραψαν.

«Θέλω να γίνω ήρωας»
 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη
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Στο δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας τα παιδιά αρχίζουν να συζητούν για τους 
ήρωες της καθημερινότητας. Αναφέρονται πρωταρχικά σε εκείνους τους ανθρώπους 
που φοράνε στολή και έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία.  

«Θέλω να γίνω ήρωας»
 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη

Ήρωας 
είναι  

Η αστυνομία γιατί 
μας σώζει από 
τους κλέφτες. 

Η πυροσβεστική γιατί όταν 
ανάβει φωτιά στα σπίτια 

πάνε να τη σβήσουν.

Οι νοσοκόμοι 
γιατί μας 

εξετάζουν.

 Οι 
σκουπιδιάρηδες 

γιατί μαζεύουν τα 
σκουπίδια για να 

είναι καθαρά.



Σταδιακά τα παιδιά καταλήγουν να μιλήσουν για τον εαυτό τους , για τις δικές τους 
ηρωικές πράξεις και για τους ήρωες της δικής τους καθημερινότητας.

 Τα παιδιά είναι ήρωες όταν φοράνε στολές.

Χρησιμοποιώντας την τεχνική του κολάζ παριστάνουν τους εαυτούς ως σούπερ ήρωες.
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 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη



«Θέλω να γίνω ήρωας»
 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη



Τα παιδιά αρχίζουν να μιλούν για τους ήρωες που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

 Ο σούπερ ήρωας είναι ο αδελφός μου γιατί ξέρει ποδήλατο και  με έμαθε και εμένα.
 Ο μπαμπάς μου που ταξιδεύει στη θάλασσα το βράδυ και οδηγεί το πλοίο και δεν κοιμάται.
 Ο μπαμπάς μου γιατί φτιάχνει τα κρεβάτια, βασικά όλα τα φτιάχνει ο μπαμπάς μου.
 Ο αδελφός μου και η αδελφή μου γιατί με προσέχουν και εγώ δεν φοβάμαι.
 Η μαμά γιατί με βοηθάει  όταν θέλω να κάνω κάτι  και μου εξηγεί συνέχεια , παρόλο που 

εγώ όλο θέλω να κάνω κάτι.
 Οι μαμάδες γιατί όλα τα προλαβαίνουν και έχουν και μωρά και μαγειρεύουν και πηγαίνουν 

στη δουλειά και όλο κάτι έχουν να κάνουν.
 Εγώ πιστεύω ότι όποιος σκουπίζεται μόνος τους είναι ήρωας.

«Θέλω να γίνω ήρωας»
 Φρ. Αλεξοπούλου -Πετράκη



Στη δεύτερη προσωπογραφία τα παιδιά παρατηρούν προσεχτικότερα το πρόσωπό τους και 
προσπαθούν να αποδώσουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους. Είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους για το πώς τους βλέπουν οι άλλοι ( διερευνώντας το 
ερώτημα ποιος είμαι, τι είμαι για τους άλλους, πώς με βλέπουν οι άλλοι).
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Τα παιδιά αρχίζουν να μιλούν στην τελευταία φάση της επεξεργασίας του παραμυθιού για 
τις δικές τους ηρωικές πράξεις.

 Μπορώ να στρώνω το κρεβάτι μου  και δεν κουράζω πια τη μαμά όταν μαγειρεύει. 
Δηλαδή εγώ μπορώ να είμαι μόνη μου και η μαμά  είναι και εκείνη μόνη της.

 Μου αρέσει τώρα που κάνω ποδήλατο με τις δύο ρόδες και μου αρέσει που ο 
μπαμπάς μου με φέρνει μπροστά για να παρκάρουμε.

 Μπορώ να φτάσω μόνη μου τα ρούχα μου και να μαζέψω τα παιχνίδια μου.
 Μπορώ και βοηθάω τη μαμά όταν φτιάχνω κέικ και όταν έχουμε πάρτυ μαζεύω τα 

παιχνίδια μου.
 Βοηθάω τον μπαμπά στο σούπερ μάρκετ να βρίσκει τα πράγματα και να μη 

χάνεται.
 Όταν ένας φίλος μου μπλέκει εγώ μπορώ να τον ξεμπλέκω γιατί είμαι μεγάλος

«Θέλω να γίνω ήρωας», 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη



Στην τελευταία προσωπογραφία τα παιδιά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας 
τα τρία βασικά χρώματα. Καθώς ζωγραφίζουν συζητούν για το πώς νιώθουν όντας μεγάλοι, 
οι μεγαλύτεροι του σχολείου που μπορούν να καταφέρουν τα πιο «δύσκολα» πράγματα.
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Αρχικά επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά την έννοια του σπιτιού.

 Το σπίτι είναι αυτό που μένουμε.
 Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να έχουν ένα σπίτι γιατί αν δεν έχουν θα 

αρρωστήσουν.
 Και τα ζώα έχουν σπίτι ,νομίζω τα πάντα έχουν σπίτι.
 Υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Όπως είναι και οι άνθρωποι.
 Όταν δεν έχεις σπίτι γυρίζεις στο δρόμο και είσαι άστεγος, δηλαδή δεν 

έχεις στέγη.
 Εγώ έχω δει πολλούς άστεγους και γυρίζουν στο δρόμο με ένα καρότσι. Ο 

μπαμπάς μου μου λέει ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους.
 Εγώ  φοβάμαι μακριά από το σπίτι μου, γιατί εκεί είναι η οικογένειά μου.

«Το αγαπημένο μου σπιτάκι», 
 Λήδα Βαρβαρούση



Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας τα παιδιά περιέγραψαν το σπίτι τους (πως είναι, τι τους 
αρέσει , τι δεν τους αρέσει, τι θα ήθελαν να αλλάξουν). Σχεδόν όλα τα παιδιά στάθηκαν στην 
έλλειψη κήπου και στο ότι το δικό τους δωμάτιο είναι μικρό σύμφωνα με τα δικά τους 
δεδομένα αφού δε χωράει όλους τους φίλους τους.

 Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν το σπίτι τους. Με πολύ μεγάλη ακρίβεια 

τα παιδιά προσπάθησαν να  φτιάξουν μία κάτοψη του σπιτιού τους.

«Το αγαπημένο μου σπιτάκι», 
 Λήδα Βαρβαρούση
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Καθώς τα παιδιά μιλούν για το πραγματικό τους σπίτι (ανάγκες και λειτουργία) αρχίζουν να 
προτείνουν αλλαγές. Οι αλλαγές που προτείνουν είναι η δημιουργία ενός φανταστικού σπιτιού 
κοντά όμως στο δικό τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά επιθυμούν ένα 
δεντρόσπιτο μέσα στον κήπο του σπιτιού τους, ένα παιδί  προτείνει ένα σπίτι στον ωκεανό και 
ένα παιδί  επιθυμεί ένα σπίτι τροχόσπιτο.
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«Το αγαπημένο μου σπιτάκι», 
 Λήδα Βαρβαρούση

Το επόμενο στάδιο της επεξεργασίας ήταν τα παιδιά να επιλέξουν τα τρία πιο ενδιαφέροντα σπιτάκια και 
να τα κατασκευάσουν, χωρισμένα σε ομάδες. Κάθε παιδί μπορούσε να… ψηφίσει δύο σπιτάκια (εκτός από 
το δικό του) . Τα σπιτάκια που συγκέντρωσαν της προτιμήσεις των παιδιών ήταν της Κωνσταντίνας , της 
Ζωής και του Νικόλα. 

«Το σπίτι στον ειρηνικό ωκεανό»



«Τα δεντρόσπιτα»

«Το αγαπημένο μου σπιτάκι», 
Λήδα Βαρβαρούση



Στο τέλος της επεξεργασίας του παραμυθιού και αφού τα παιδιά έχουν αναφερθεί τόσο στο 
πραγματικό όσο και στο φανταστικό σπίτι φωτογραφίζουν την αγαπημένη γωνιά του σπιτιού 
τους  και την παρουσιάζουν στο σχολείο.

 Η αγαπημένη γωνίτσα είναι το κρεβάτι μου γιατί εκεί ηρεμώ και παίζω με τις κούκλες μου.
 Είναι η σκηνή μου ,γιατί παίζω και κρύβομαι.
 Το γραφειάκι μου, γιατί εκεί έχω τα βιβλία μου , τα χρώματά μου ,τα παιχνιδάκια μου . Γιατί 

μπορώ να το κάνω να μοιάζει με χαμό και μου αρέσει.
 Ο υπολογιστής του μπαμπά γιατί μου δείχνει ο μπαμπάς να παίζω παιχνίδια και εκείνος 

δουλεύει εκεί και μου αρέσει να καθόμαστε εκεί μαζί.
 Το γραφείο της μαμάς που έχει τον υπολογιστή γιατί παίζω παιχνίδια.
 Η βιβλιοθήκη μου γιατί βρίσκω τα παραμυθάκια μου με τους σούπερ ήρωες.
 Ο χώρος του παιχνιδιού, γιατί είναι άδειος και μπορώ να κάνω ότι θέλω.
 Δίπλα στο τζάκι μου αρέσει να κάθομαι.

«Το αγαπημένο μου σπιτάκι», 
 Λήδα Βαρβαρούση
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Στο τρίτο βιβλίο επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά τις έννοιες της διαφορετικότητας και της 
φιλίας.

 Μύριζε ψαρίλα ο Μπελαμής γι αυτό τον κορόιδευαν.
 Τον κορόιδευαν γιατί φορούσε διαφορετικά ρούχα και έμενε στη θάλασσα.
 Τον κορόιδευαν γιατί ήταν διαφορετικός, φορούσε διαφορετικά ρούχα, ήταν ντυμένος 

πειρατής.
 Όχι μόνο φορούσε διαφορετικά ρούχα αλλά ζούσε και διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό δεν 

καταλαβαίνανε ,δηλαδή πως μπορούσε να ζει διαφορετικά.
 Το αγοράκι , ο Νίκος ήθελε να γίνει φίλος του.
 Οι φίλοι κάνουν υπομονή μέχρι να γνωριστούν.
 Ο Μπελαμής ένιωθε πολύ πολύ άσχημα.

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», Αντώνης 
Παπαθεοδούλου



Τα παιδιά έβγαλαν φωτογραφίες το ένα το άλλο και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις 

τεχνικές της pop art, μεταμόρφωσαν τους φίλους τους σε πειρατές.

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», Αντώνης 
Παπαθεοδούλου



Έχω ένα συμμαθητή για πειρατή, Αντώνης Παπαθεοδούλου



«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», Αντώνης 
Παπαθεοδούλου



Καθώς επεξεργαζόμαστε το κείμενο ,τα παιδιά «ταυτίζονται» με τον ήρωα και αφήνουν να ξεδιπλωθούν 
σκέψεις που μέχρι τώρα δεν είχαν εκφραστεί.

 Την πρώτη φορά που είχα έρθει στο σχολείο με κορόιδευαν γιατί ήμουν η πιο μικρή.
 Μπορεί εσύ να νόμιζες πως σε κορόιδευαν , μερικές φορές πάντως τα μεγαλύτερα παιδιά κοροϊδεύουν τα 

πιο μικρά.
 Εμένα δε μου άρεσε που με λέγατε χοντροκεφάλα όταν ήμουν μικρός, δηλαδή πέρυσι. Εγώ σας το είπα γιατί 

δεν μπορούσα να περιμένω άλλο γιατί με στεναχωρούσε.
 Άσχημα νιώθω τώρα που το λες.  Στεναχωρήθηκα. Νόμιζα ότι ήταν αστείο.
 Τώρα που σου το είπε κατάλαβες ότι έκανες λάθος; Όταν μας το λένε το καταλαβαίνουμε.
 Όταν με κορόιδευες για το εμβόλιο και τα σπυράκια ένιωθα πολύ άσχημα.
 Έκανες λάθος και δεν το πρόσεξες. Πρέπει να πεις συγνώμη ,δεν το έκανα επίτηδες, παρασύρθηκα.
 Μα ήταν αλήθεια.
 Ξέρεις όμως επειδή η φίλη μας το θυμάται σημαίνει ότι το έκανες και πρέπει να κάτι να της πεις γιατί εκείνη 

στεναχωρήθηκε.

 Η παραπάνω συζήτηση  είναι αποκλειστικά λόγια παιδιών χωρίς την παρέμβαση ενήλικα. Ο 
ρόλος του ενήλικα ήταν ρόλος του παρατηρητή.

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», Αντώνης 
Παπαθεοδούλου



Τα παιδιά πρότειναν να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που θα μιλάει για τους 
εαυτούς τους. Θέλησαν το παιχνίδι να συμπεριλαμβάνει και γρίφους που να αναφέρονται  στη 
συμπεριφορά του παιδιού αλλά και περιγραφές που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση.

«Μάντεψε ποιος»
1. Το παιχνίδι έχει κάρτες.

2. Κάθε κάρτα δείχνει ένα παιδί.

3. Πρέπει να θυμάσαι τους γρίφους γιατί δεν είναι γραμμένοι και πρέπει να περιγράφεις 
σωστά.

4. Μην κρυφοκοιτάς.

5. Πρέπει να βρεις όλα τα παιδιά.

6. Αν δεν καταλαβαίνεις τους γρίφους μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τα νήπια της 
Καραμέλας γιατί εκείνα τους έφτιαξαν.

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», 
Αντώνης Παπαθεοδούλου



Οι  γρίφοι

-Ποιος είναι αυτός που έχει τον  ουρανό στα μάτια και έχει στο επίθετό του την πλάκα;
-Ποιος είναι αυτός που δε μας είναι ξένος αλλά έχει στο επίθετό του τον Ξένο;
-Ποιος είναι αυτός που αγαπάει τους ήρωες και μας λέει ιστορίες για σούπερ ήρωες;
-Ποιος είναι αυτός που όταν μιλάει μιλάει σοβαρά και λέει όλο δηλαδή;
-Ποιος είναι αυτός που είναι ευγενικός και δίκαιος και κρύβει στο όνομά του τη νίκη;
-Ποια είναι αυτή που σκέφτεται και μας βάζει τα γυαλιά με τα λόγια γλυκά;
-Ποια είναι αυτή που μας φανερώνει τη ζωή;
-Ποιος είναι αυτός που ξέρει πολλά πράγματα και το επίθετό  του έχει μέσα το Μιχάλη;
-Ποια είναι αυτή που θα γεμίσει τον κόσμο με καπ-κέικ, είναι τρυφερή με τα ζωάκια και 

στο επίθετό της έχει ένα στεφάνι;
-Ποια είναι αυτή που έχει στο όνομά της το πιο ωραίο πράγμα; Θέλουμε Ειρήνη παντου.

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», 
Αντώνης Παπαθεοδούλου



Οι κάρτες ετοιμάστηκαν και το παιχνίδι στήθηκε.

Σε αυτό το παιχνίδι όλοι κερδίζουν

«Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή», 
Αντώνης Παπαθεοδούλου



Στο τελευταίο βιβλίο επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά την έννοια του μεγαλώνω. 
Τους εντυπωσίασε η ιστορία του Μήτσου του αυγού που κατάφερε το ακατόρθωτο. Αποφασίσαμε  να δημιουργήσουμε 
κινούμενο σχέδιο ζητώντας τη βοήθεια του μπαμπά του Νίκου από την ομάδα μας. Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη 
φωτογραφική μηχανή ( είχαν δουλέψει ήδη την αφήγηση ιστοριών ) , ενώ η εμπειρία τους από τη ραδιοφωνική 
εκπομπή που έχουν στο European School Radio, (ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις) τα βοήθησε ως προς  τον ρυθμό  
αφήγησης.

Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω!

 Θα γίνω καπετάνιος να ταξιδεύω στις θάλασσες.

 Θα γίνω παιδίατρος να κάνω καλά τα μωράκια.

 Νευροχειρούργος  γιατί αν χαλάσουν τα νεύρα ο άνθρωπος αρρωσταίνει και εγώ θα τον κάνω καλά.

 Νοσοκόμος θα γίνω, για να βλέπω πως είναι μέσα τα κόκαλα.

 Ζαχαροπλάστρια θα γίνω . Θα μοιράζω γλυκά στους ανθρώπους για να τους γλυκαίνω.

 Μαρσουπιλαμί, για να κάνω αστεία.

 Νοσοκόμος για να βοηθάω τους ανθρώπους.

 Αστυνόμα για να πιάνω τους κακούς.
 Θα σχεδιάζω κτίρια.
 Αστυνομικός.

«Το κουρδιστό αυγό», 
Χρήστος Μπουλώτης





Νηπιαγωγείο Καραμέλα
Καρανικήτας Σεραφειμ
Πλάκας Έκτορας
Δεβεράκη Ζωή
Τζάλα Γεωργία
Μιχαλάς Νικόλας
Καψάλης Βαγγέλης
Στεφανάδη Κωνσταντίνα
Λινάρδος Κωνσταντίνος
Ξένος Νίκος
Μεχτέρογλου Ειρήνη

Εποπτεία: Αθηνά  Κλάδη
Σχεδιασμός, υλοποίηση , οργάνωση και επιμέλεια δράσεων: Κούλα Πανάγου, νηπιαγωγός

Στο « Θέλω να γίνω ήρωας»,  τα παιδιά συνεργάστηκαν 
με τον εικάστικο του σχολείου  κύριο Βαγγέλη Θεοδωρίδη.

Το παιχνίδι στο «Έχω ένα συμμαθητή για πειρατή», του Αντώνη Παπαθεοδούλου, σχεδιάστηκε  με τη βοήθεια 
της  Παναγιώτας Στρίκου – Τομοπούλου. Εμψυχώτριας παιδικών ομάδων.

Η μουσική επιμέλεια και το μοντάζ  της ηχητικής καταγραφής έγινε από το μουσικό του σχολείου  κύριο Γιώργο  
Χαρωνίτη. 

Το κινούμενο σχέδιο δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη  πολύτιμη βοήθεια του κ. Αντώνη Ξένου. Γονέα του 
σχολείου.

Ομάδα εργασίας
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