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Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Εδώ …Νηπιαγωγείο! 

  

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΟ; 

Πώς να αγαπήσουν τα παιδιά το διάβασμα (3-6 ετών) 

Συγγραφέας: Βίκυ Ξανθοπούλου 

Εικόνα εξωφύλλου:Christian Robinson 

Εκδοτικός οίκος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

  

Η Βίκυ Ξανθοπούλου απαντά με πίστη, συνέπεια και έμπνευση 

σε ένα ερώτημα που απασχολεί, προβληματίζει και επανέρχεται 

διαρκώς: Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά το διάβασμα; Με το να 

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΟ, μας λέει η ίδια μέσα από τη σειρά των 

ομότιτλων βιβλίων της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 

Η δραστήρια νηπιαγωγός του ολοήμερου νηπιαγωγείου 

Ποταμιάς Θάσου από το 2015 υλοποιεί μαζί με τα παιδιά του 

σχολείου της ένα ξεχωριστό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που 

θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το βιβλίο, το 

παιχνίδι και το παιδί-μαθητή με τις ιδιαίτερες συναισθηματικές, 

κοινωνικές και μαθησιακές του ανάγκες, τα βιώματα και τα 

ενδιαφέροντά του. Η δράση αυτή με το όνομα Παίζουμε βιβλίο; 

αναγνωρίζεται και βραβεύεται πολλαπλά σε διεθνές και εθνικό 

επίπεδο(από το θεσμό των Education Leaders Awards, το 

Ελληνικό Τμήμα της IBBY, το θεσμό Freedom Through Literacy 

Award, ενώ η ίδια έχει βραβευτεί με 

το Global Teacher Award 2020 για την αναγνώριση της 

συμβολής της στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα και 

κοινωνία). 



Η σειρά βιβλίων Παίζουμε βιβλίο; Πως να αγαπήσουν τα 

παιδιά το διάβασμα, αποτελεί ένα πρωτότυπο εκδοτικό 

εγχείρημα που ενσωματώνει τη βαθύτατη πεποίθηση της 

συγγραφέως, πως μέσα από την ανάγνωση ενός βιβλίου το 

παιδί μπορεί να ζήσει μια μοναδική εμπειρία και να νιώσει την 

ίδια ακριβώς ευχαρίστηση που έχει παίζοντας με τους φίλους 

του. Αποτυπώνει δε, την εμπειρία που κερδήθηκε μέσα στην 

σχολική τάξη και γι’ αυτό έχει καθαρά βιωματικό και 

δημιουργικό χαρακτήρα. 

Τα πρώτο βιβλίο της σειράς που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 

3-6 ετών, παρουσιάζει μια ευφάνταστη και πρωτότυπη μέθοδο, 

μια διαφορετική προσέγγιση του παιδικού λογοτεχνικού 

βιβλίου. Στόχος είναι η ανάγνωση να γίνει αναγνωστική 

απόλαυση και μέσα από κάθε βιβλίο που τα παιδιά 

προσεγγίζουν, να διασκεδάζουν, να το συνδέουν με τη ζωή και 

την εμπειρία τους, να συγκινούνται, να μεταμορφώνονται, να 

ονειρεύονται. 

Δεκαεννέα μοναδικά και αγαπημένα βιβλία παιδικής 

λογοτεχνίας των εκδόσεων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μικρή Σελήνη, 

Δωρικός, Μάρτης, Πατάκης, προτείνονται από τη συγγραφέα με 

βάση τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών ηλικίας 3-6 ετών. Η υπόθεση των βιβλίων 

παρουσιάζεται συνοπτικά και γίνεται αναφορά στα θέματα 

ενδιαφέροντος που μπορεί να ανακινήσουν. Ακολούθως, 

προτείνονται παιχνίδια γνωριμίας που απευθύνονται σε 

ομάδες παιδιών που θα συναντηθούν με τα βιβλία και τους 

ήρωές τους. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν να 

δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα 

στα μέλη και είναι η βάση για μια πιο βαθιά και διεισδυτική 

αναγνωστική εμπλοκή. 

Τα παιδιά καλούνται να παίξουν βιβλίο μέσα από την αφήγηση, 

τη διασκέδαση, το παιχνίδι, τη βιωματική μάθηση. Οι 

δραστηριότητες ποικίλλουν, έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και 

ανταποκρίνονται στους στόχους των αναλυτικών 



προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο. Περιλαμβάνουν παιχνίδια 

ρόλων, δραματοποίηση, διαθεματικές δράσεις, έρευνες, 

κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, εικαστικές δημιουργίες, 

πειράματα, ζωγραφική, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, 

αναζητήσεις στο διαδίκτυο, κώδικες. 

Το βιβλίο έχει οργανωμένη δομή και έξυπνο στήσιμο. Προτείνει 

στους ενήλικες μια νέα σχέση με το παιδικό βιβλίο μέσα από 

φρέσκιες και δημιουργικές ιδέες αλλά κυρίως αποσκοπεί στο να 

δώσει χαρά, κίνητρα και ενθουσιασμό στα παιδιά. Σίγουρα 

πρόκειται για ένα σπουδαίο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, 

γονείς, εμψυχωτές, βιβλιοθηκονόμους που σχεδιάζουν και 

οργανώνουν προγράμματα και δράσεις φιλαναγνωσίας, 

αγαπούν το βιβλίο και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά να 

αγαπήσουν το διάβασμα. 

Από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και τη Βίκυ Ξανθοπούλου 

κυκλοφορεί επίσης το ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΟ; Πώς να αγαπήσουν τα 

παιδιά το διάβασμα (6-9 ετών). 

 


