
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 

 

Η παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου γιορτάζεται 

στις   2 Απριλίου. 

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι 

εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι 

εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια 

αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, 

βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες κι άλλους χώρους, 

δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα 

βιβλία και το διάβασμα. 

 

«ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ» 

https://youtu.be/w80ZGoeV_j8?t=76 

 

Η μέρα αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 2 Απριλίου γεννήθηκε ένας από τους 

σπουδαιότερους παραμυθάδες του κόσμου, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 
 

https://youtu.be/w80ZGoeV_j8?t=76
https://1.bp.blogspot.com/-JNyv6vQ4DTI/YGYhIXMcwAI/AAAAAAAAG74/h21BsBPdwzYXlYAKwHNpw4vIGmFn86bFwCLcBGAsYHQ/s1000/cartoon-kids-reading-book-vector-4551000.jpg


 
 

Ο σπουδαίος Δανός συγγραφέας έγραψε πολλά παραμύθια που σίγουρα 

αρκετά από αυτά τα γνωρίζεις: 

 

 
 

 Το ασχημόπαπο 

 Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι 

 Η Τοσοδούλα 

 Το κοριτσάκι με τα σπίρτα 

 Η βασίλισσα του χιονιού 

 Η μικρή γοργόνα 

 Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα 

Δες κι άκουσε κάποια από τα παραμύθια του Χανς-Κρίστιαν Άντερσεν 

στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://1.bp.blogspot.com/-7Ogxz-yXfww/YGYOO7RSpdI/AAAAAAAAG7o/OsvucIUqZWM8qnF9vsEx2-uXyq2uzZioACLcBGAsYHQ/s859/xa.jpg


«Το ασχημόπαπο» 

https://youtu.be/2GoPABVSzrM        

 

 

«Το μαγικό σπιρτόκουτο» 

https://youtu.be/4YGoPrv5wl4 

 

«Τα λουλούδια της μικρής Αΐντα»  

https://youtu.be/uH9snLvzlys 

 

«Η πριγκίπισσα του μπιζελιού» 

https://youtu.be/LIclN4xSJ_k          

 

«Οι άγριοι κύκνοι»  

https://youtu.be/SCbUDftW9jI 

 

Ας δούμε τι έχει να μας πει για τον Χανς-Κρίστιαν Άντερσεν και για 

τον κόσμο του βιβλίου, η κυρία Έλενα.  

«Με ένα βιβλίο ταξιδεύω» 

https://sway.office.com/FCY5GIoEt7h7zczJ?ref=Link&loc=play 

 

Παίξε με τις δραστηριότητες που θα βρεις. Αν θες, φτιάξε κι εσύ το 

δικό σου παραμύθι…. 

Από τη «ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΤΑΞΗ», αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα 

του Παιδικού Βιβλίου! 

 

https://youtu.be/2GoPABVSzrM
https://youtu.be/4YGoPrv5wl4
https://youtu.be/uH9snLvzlys
https://youtu.be/LIclN4xSJ_k
https://youtu.be/SCbUDftW9jI
https://sway.office.com/FCY5GIoEt7h7zczJ?ref=Link&loc=play


Κι ένα τραγούδι: «Τι να είναι τα βιβλία;»                                       

Στίχοι: Γιώργος Σακελλαρίδης                                                         

Μουσική/ Ενορχήστρωση: Δημήτρης Ιωσήφ                                         

Τραγούδι: Λεωνίδας Σακελλαρίδης 

https://www.youtube.com/watch?v=m30KIrRtc4k 

___________________________________________________ 

Παρακάτω θα βρεις μερικές ιδέες για να φτιάξεις κι εσύ σελιδοδείκτες 

για τα βιβλία σου, για σένα και για δώρο. 

1. Γατοφατσούλες για σελιδοδείκτες-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Θα χρειαστείτε: 

 πιο χοντρό χαρτί ή χαρτόνι σε διάφορα χρώματα  

 μαρκαδόρους   

 ψαλίδι ή κοπίδι. 

https://www.youtube.com/watch?v=m30KIrRtc4k


Ξεκινήστε κόβοντας μακρόστενα τα χαρτί. Ζωγραφίστε με τον 

μαρκαδόρο την γατοφατσούλα και με την βοήθεια του κοπιδιού κόψτε τα 

ποδαράκια της όπως βλέπετε στην φωτογραφία.                                   

(Η ιδέα και οι φωτογραφίες είναι από την diycandy.com) 

   

   

 

Μπορείτε αντί για γατο-φατσούλα να φτιάξετε όποια άλλη φατσούλα από 

ζωάκι θέλετε. 

 

 



   2. Ζωγραφισμένοι σελιδοδείκτες 

Θα χρειαστείτε: 

 Σκληρά χρωματιστά χαρτόνια, παλιά ή καινούρια 

 Χρώματα τέμπερας και πινέλο ή λαδοπαστέλ ή μαρκαδόρους ή 

ξυλομπογιές 

 Μαλλί πλεξίματος ή σπάγκο, ή κορδέλες ή κορδόνια 

 Ψαλίδι 

Κόψτε τα χαρτόνια στο μέγεθος που θέλετε, μακρόστενο ορθογώνιο. 

Ψαλιδίστε το κάτω μέρος για να φτιάξετε κρόσσια. 

Ζωγραφίστε τις δικές σας ζωγραφιές ή/και  κολλήστε κάτι επάνω. 

Κάντε μια τρύπα στο πάνω μέρος και περάστε κορδόνια ή χρωματιστό 

μαλλί ή κορδέλες κλπ. 
 

 

(Η ιδέα είναι από την e-didaskalia) 

    3. Μπορείτε να εκτυπώσετε τους παρακάτω σελιδοδείκτες, να τους 

χρωματίσετε, να τους κόψετε και να τους κολλήσετε πάνω σε χαρτόνι.   

(Διαδίκτυο) 

Καλή διασκέδαση! 
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