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Πολλές από τις προτεινόµενες δραστηριότητες και τα θέµατα συζήτησης σε αυτόν τον οδηγό 
είναι σκόπιµα ανοικτού τύπου ώστε να εµψυχωθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ανεξάρτητα τις 
σκέψεις τους γύρω από το βιβλίο. Αυτό ενδεχοµένως να βοηθήσει τους µαθητές να 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να µπορούν ευκολότερα να λύσουν κάποιο 
πρόβληµα είτε ατοµικά είτε οµαδικά.    
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ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



 
Το εξώφυλλο   

          
Τι γνωρίζετε για την Άννα Φρανκ;  
Τι κρατάει αγκαλιά στην εικόνα του 
εξώφυλλου;  

 
 
 
 
 

     Το οπισθόφυλλο   
          

Τι πληροφορίες αντλείτε από το κείµενο 
του οπισθόφυλλου;  

 
 
 
 
 
      

Βρείτε τη Φρανκφούρτη στον 
Χάρτη. Τι δείχνει η 
συγκεκριµένη εικόνα για την 
οικογένεια της Άννας; Γιατί 
άραγε η εικονογράφηση είναι 
ασπρόµαυρη; Τι υπάρχει στο 
φόντο της εικόνας και γιατί; 
Ποιος βρίσκεται στο επίκεντρο 
αυτής της εικόνας;  
 
 



Τι γνωρίζετε για τον Αδόλφο 
Χίτλερ;  

 
Τι βλέπετε στην εφηµερίδα; Η 
εικόνα στο πρωτοσέλιδο της 
εφηµερίδας σε τι διαφέρει από 
την υπόλοιπη εικόνα;  
 
Τι θα µπορούσε να σκέφτεται 
ο πατέρας της Άννας την ώρα 
που διαβάζει την εφηµερίδα; 
Γράψτε σε ένα σύννεφο λόγου 
τις σκέψεις του.  
 
 
 
Γιατί η εικονογράφος επέλεξε 
να σχεδιάσει περιστέρια σε 
αυτή την εικόνα;  
 
Πώς ταξίδεψε η οικογένεια 
της Άννας στην Ολλανδία;  
 
Πώς φαντάζεστε ότι νιώθει 
κάποιος όταν αναγκάζεται να 
µετακοµίσει σε µια άλλη χώρα 
επειδή η ζωή του απειλείται;  
 
 
 
Για ποιον λόγο, πιστεύετε, 
αναγκάστηκαν τα παιδιά των 
Εβραίων να φορούν στο σήµα 
του αστεριού; Πώς 
φαντάζεστε ότι ένιωθαν για 
αυτό, και που αναγκάστηκαν 
να αλλάξουν σχολείο;  
 
Πόσα χρόνια πέρασαν από την 
έναρξη της ιστορίας; 



Ξεκινήστε να κρατάτε 
ηµερολόγιο. Προσπαθήστε να 
γράφετε ένα πράγµα την 
ηµέρα, κάτι που σας συνέβη, ή 
κάτι που σκεφτήκατε ή που 
νιώσατε. Στο ηµερολόγιό σας 
µπορείτε να προσθέστε 
φωτογραφίες, ζωγραφιές ή 
εικόνες.  

 
 
 

Τι είναι το «πατάρι»; Πώς θα 
νιώθατε αν έπρεπε να 
κρυφτείτε κάπου, χωρίς να 
γνωρίζετε για πόσο καιρό; 
Μπορείτε να αναπαραστήσετε 
αυτή τη σκηνή σε οµάδες 
τεσσάρων ατόµων, 
προσπαθώντας να βρείτε τι θα 
λέγατε και τι θα νιώθατε σε 
µια τέτοια περίσταση.  
 
 
 
 
 
Τι θα χάνατε αν 
αναγκαζόσασταν να ζήσετε 
όπως η Άννα; Τι αίσθηση 
προσπαθεί να δώσει η 
εικονογράφος µέσα από την 
συγκεκριµένη εικόνα και τη 
συµπεριφορά των ενηλίκων; 

 
 
 
 
 

 



 
 
Τι εννοεί η συγγραφέας όταν 
λέει ότι «Απόλαυση µεγάλη 
ήταν από εκεί και πέρα τις 
σκέψεις της στο χαρτί να 
µεταφέρει κάθε µέρα»; 
Τι πράγµατα πιστεύετε ότι 
σηµείωνε η Άννα στο 
ηµερολόγιό της; Υπάρχει κάτι 
διαφορετικό στη 
συγκεκριµένη εικόνα; Γιατί 
αποφάσισε να φτιάξει αυτή 
την εικόνα η εικονογράφος; 
Γιατί επέλεξε να δείξει ότι οι 
κύκνοι ζωντανεύουν και 
πετάνε έξω από τη 
φωτογραφία; Ποια πιστεύτε 
είναι η προσωπική φιλοδοξία 
της Άννας; 
 

 
Τι ξεχωρίζετε στη 
συγκεκριµένη εικόνα; Πώς 
βοηθάει η εικονογράφηση 
στην ανάδειξη του κείµενου; 
Τι πιστεύετε ότι θα συµβεί 
στην Άννα;  

 
 
Γνωρίζετε τι είναι τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης; Τι 
παρατηρείτε στα πουλιά που 
απεικονίζονται; Γιατί η 
εικονογράφος επέλεξε αυτό το 
είδος πτηνών; Πώς δείχνει η 
εικονογράφος ότι το ταξίδι για 
το στρατόπεδο ήταν µεγάλο; 
Πώς σας κάνει να νιώθετε η 
συγκεκριµένη εικόνα;  



Πώς πιστεύετε ότι βρήκε ο 
Όττο το ηµερολόγιο;  
Τι στοιχεία µάς δίνει η 
εικονογράφος;  
Γιατί έχει σχεδιάσει µόνο έναν 
κύκνο στο κανάλι;  
 
 
Γιατί είναι σηµαντικό να 
γνωρίζει ο κόσµος την ιστορία 
της Άννας;  
Πώς προσπάθησαν οι εκδότες 
να διαβαστεί η ιστορία της σε 
όλο τον κόσµο; 

 
 
Γιατί είναι τόσο µεγάλο το 
ηµερολόγιο στη συγκεκριµένη 
εικόνα;  
Πιστεύετε ότι η Άννα 
πραγµατοποίησε τη φιλοδοξία 
της;  
 
Τι σηµαίνουν οι λέξεις 
δικτάτορας, προκατάληψη και 
συµµαχικές δυνάµεις;  
 
 
Δηµιουργήστε στην τάξη σας 
ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο 
να δείχνει πότε η Άννα 
µετακόµισε στην Ολλανδία και 
πότε ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσµιος 
Πόλεµος.  
Ποια άλλα ηµερολόγια 
γνωρίζετε;  
Προσπαθήστε να συνεχίσετε 
να γράφετε το δικό σας 
ηµερολόγιο.  

 



 
 

 
Να έχετε θάρρος, 

να δείχνετε γενναιότητα  
και να έχετε  

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ! 
 
 

 

   
    

              


