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Ε΄ Τάξη (2014-15) 

Φιλαναγνωσία στην τάξη μας –Παρουσίαση βιβλίου 

Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι μαθητές αποφάσισαν 

να συμμετέχουν σε σκυταλοδρομία ανάγνωσης. Επέλεξαν βιβλία 

από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και ξεκίνησαν το διάβασμα. 

(διάβαζαν το ίδιο βιβλίο κατά ομάδες.) 

Στο τέλος του Γενάρη έκαναν στην τάξη τις πρώτες παρουσιάσεις, σε 

δυο βιβλία της Άλκης Ζέη.  

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου 

Το βιβλίο διάβασαν οι μαθήτριες Κάτια Κ. και 

Ηλέκτρα Μ. 

(Ο Πέτρος στην ηλικία των εννιά χρονών γνωρίζει το σκληρό 

πρόσωπο του πολέμου. Ζει στην Αθήνα της κατοχής και με 

το θάρρος και την επινοητικότητά του δυσκολεύει τους 

κατακτητές. Αυτός ο μικρός αντιστασιακός………………) 

 

 

 

 

 

Μέσα στο περίγραμμα ενός περιστεριού 

έγραψαν την περίληψη του βιβλίου 

καθώς και φράσεις που τους 

εντυπωσίασαν. Κάποιες αναφέρονταν στα 

δεινά του πολέμου 



20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

    

Έφτιαξαν και μοίρασαν στους 
συμμαθητές τους σελιδοδείκτες.....

ΕΥΟΣΜΟΥ    ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ

                 

          

Έφτιαξαν και μοίρασαν στους 
συμμαθητές τους σελιδοδείκτες.....

......και 
κονκάρδες
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συμμαθητές τους σελιδοδείκτες.....
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Στο τέλος  τους έδωσαν φακελάκια με ωραία μηνύματα από το 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ!!!!!!!

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της

ΕΥΟΣΜΟΥ    ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ

Στο τέλος  τους έδωσαν φακελάκια με ωραία μηνύματα από το 

βιβλίο 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ!!!!!!!  

 

  

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της                   

 

το βιβλίο διάβασαν οι 

μαθήτριες 

και Αγγελική Α.

(Μα πώς γκρεμίστηκαν όλα; . 

Εκείνη ποιος θα την 

καταλάβει…….

Κωνσταντίνα μια στα ουράνια 

και μια στον γκρεμό, στο δικό 

της σύμπαν όπου κυριαρχεί το 

ψέμα, παγιδευμένη στις αράχνες 

της να παλεύει με χέρια και με 

πόδια να ξεμπλεχτεί και να μην 

μπορεί. Ή μήπως μπορεί;)
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Στο τέλος  τους έδωσαν φακελάκια με ωραία μηνύματα από το 

το βιβλίο διάβασαν οι 

μαθήτριες Ιωάννα Α. 

Αγγελική Α. 

Μα πώς γκρεμίστηκαν όλα; . 

Εκείνη ποιος θα την 

καταλάβει…….  και η 

Κωνσταντίνα μια στα ουράνια 

και μια στον γκρεμό, στο δικό 

της σύμπαν όπου κυριαρχεί το 

ψέμα, παγιδευμένη στις αράχνες 

της να παλεύει με χέρια και με 

πόδια να ξεμπλεχτεί και να μην 

μπορεί. Ή μήπως μπορεί;) 
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Τα δυο κορίτσια μας αφηγήθηκαν σε περίληψη πώς νιώθει η 

Κωνσταντίνα, το αδιέξοδό της και πόσα λάθη κάνει. Δε μας είπαν 

πώς ξέμπλεξε απ΄ τον ιστό της και μας παρότρυναν να διαβάσουμε 

το βιβλίο (έτσι κέντρισαν την περιέργειά μας). 

                 

Στη συνέχεια μας έπαιξαν στο κουκλοθέατρο μια χαρακτηριστική 

σκηνή και τις καταχειροκροτήσαμε.    
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Έφτιαξαν για όλα τα παιδιά βραχιολάκια, με σπουδαία μηνύματα, 

που τονώνουν την αυτοεκτίμηση και μας ‘’θωρακίζουν’’ 

 

 

Τα διαβάσαμε, τα φορέσαμε και ενθουσιαστήκαμε 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ!!!!!!! 


