


Εργαλεία για την ανάγνωση 
και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

www.e-istories.gr 



Οι εφαρμογές δεν υποκαθιστούν την ανάγνωση. 
 
Στοχεύουν στο να παροτρύνουν τα παιδιά 
να διαβάσουν τα βιβλία και να καλλιεργήσουν 
αναγνωστικές συνήθειες. 
 
Να αποτελέσουν βιβλιογραφικές προτάσεις 
για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 
 
Να καλλιεργήσουν την κουλτούρα της βιβλιοθήκης. 

Βασικές αρχές 



Παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων (σύγχρονοι – παλιότεροι – κλασικοί) 
 
Παρουσιάζονται ποικίλες εικονογραφικές προσεγγίσεις 
και τεχνοτροπίες αλλά και έργα τέχνης ή αναπαραστάσεις 
σε αγγεία στην περίπτωση της μυθολογίας. 
 
Στόχος να αντιληφθούν τα παιδιά πως υπάρχουν ποικίλες 
προσεγγίσεις του ίδιου θέματος και από τους συγγραφείς 
αλλά και από τους εικονογράφους. Και πως υπάρχουν και 
διαφορετικές αναγνώσεις των κειμένων και των εικόνων. 
 

Κριτήρια επιλογής των κειμένων και των εικονογραφήσεων 





Στα περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν επίπεδα – πίστες 
δυσκολίας, χωρίς όμως να προσδιορίζονται ηλικιακά. 
 
Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν ανάλυση ή ειδικές γνώσεις, 
δεν βαθμολογούν, συχνά δεν έχουν σωστή ή λάθος απάντηση, 
αλλά προτρέπουν το παιδί να επιστρέφει στο κείμενο για να το 
κατανοήσει, συχνά να συνδυάσει περισσότερα κείμενα μαζί. 
 
Γενικά όλες οι εφαρμογές έχουν διαβαθμισμένης δυσκολίας 
κείμενα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αναγνωστικές 
ικανότητες σχεδόν όλων των τάξεων του Δημοτικού. 

Επίπεδο δυσκολίας 



Οι λέξεις 
 

• Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων 
• Παιχνίδια με λέξεις 



Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων 



Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων 

http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/education/words/index.html?wid=77&token 

http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/education/words/index.html?wid=77&token
http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/education/words/index.html?wid=77&token


Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων 



Βιβλιογραφία που προτείνεται για τη λέξη «γη» 
 

 
ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 
Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας 
Ιούλιος Βερν, Ταξίδι στο κέντρο της γης 
Marjane Satrapi, Αζδάρ, Επόμενος σταθμός 
Σοφία Μαντουβάλου, Οι φορεσιές του φεγγαριού, Κέδρος 
Φωτεινή Τσαλίκογλου, Η νεράιδα της Γης, Κέδρος 
Philippe Mignon, Λαβύρινθοι, Αερόστατο 
Τζέιν Ρέυ, Ο Αδάμ και η Εύα και ο Κήπος της Εδέμ, Πατάκης 
Sally Pomme Clayton, Περσεφόνη, η λατρεμένη κόρη, Μεταίχμιο 
Απόσπασμα από το παραμύθι Ποιο είναι το γληγορώτερο πράμα του κόσμου, από τη 
συλλογή Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 
 

ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
Ελένη Μπακογεώργου, Ιστορίες από έναν κόσμο που δεν καταστράφηκε, εικ. Ίρις 
Σαμαρτζή, Πατάκης, 2014. 
Ν.Γ. Πολίτου, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, Αθήνα 1932 
Ο καημός, από τη συλλογή Παραμύθια του λαού μας του Γιώργου Ιωάννου, Ερμής 
Hiawyn Oram Ο θυμωμένος Άρθουρ, μτφ. Ρένα Ρώσση-Ζαḯρη, Ρώσση, 1988 
Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, εκδ. Καραβία, 1963 
 

Η ΛΕΞΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Οδυσσέα Ελύτη, Σώμα του καλοκαιριού από την ποιητική συλλογή Ήλιος ο Πρώτος, Ίκαρος, 
2014  
Της γης ο αφαλός από τη συλλογή του Γ. Μέγα, Ελληνικά Παραμύθια, Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, 2011 
Γ. Βιζυηνός, Το μόνον της ζωής του ταξίδιον 



Παιχνίδια λέξεων 



Παιχνίδια λέξεων: τακτοποίησε τις λέξεις (1ο επίπεδο) 

http://www.e-istories.gr/games/words/index.html  

http://www.e-istories.gr/games/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html


Παιχνίδια λέξεων: τακτοποίησε τις λέξεις (2ο επίπεδο) 

http://www.e-istories.gr/games/words/index.html?level=2 

http://www.e-istories.gr/games/words/index.html?level=2
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html?level=2
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html?level=2


Παιχνίδια λέξεων: συναισθήματα (1ο επίπεδο)  



Παιχνίδια λέξεων: αισθήσεις 



Τα κείμενα 
Η συνομιλία μεταξύ τους 



Παιχνίδια ηρώων 



Παιχνίδια ηρώων: Λογοτεχνικοί ήρωες 

http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html 

http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html
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Παιχνίδια ηρώων: Λογοτεχνικοί ήρωες 



Παιχνίδια ηρώων: Αντιστοίχιση 



Παιχνίδια ηρώων: Αντιστοίχιση 

Εκεί που συλλογιόταν τη μοίρα του, βλέπει έξαφνα μπροστά του ένα 
λαγό. Πάει να τον πιάσει, ξεφεύγει ο λαγός. Τον κυνηγάει απ’ εδώ, τον 
κυνηγάει απ’ εκεί, χώνεται ο λαγός σε μια τρύπα. Από πίσω του θα πάω, 
λέει, κι αρχίζει να μεγαλώνει την τρύπα με τα χέρια του. Μπροστά ο 
λαγός, πίσω αυτός. 
Γ.Α. Μέγα, Ελληνικά Παραμύθια, Β΄ τ. , εκδόσεις Εστία 

 
... όταν άξαφνα ένα Άσπρο Κουνέλι με κόκκινα μάτια την προσπέρασε 
τρέχοντας.(...) Καίγοντας από περιέργεια πήρε το κατόπι μέσα απ’ το 
λιβάδι, κι ευτυχώς που πρόλαβε να το δει καθώς το κουνέλι τρύπωσε 
μέσα σ’  ένα μεγάλο λαγούμι κάτω από τον φράχτη.  
Να σου την κι η Αλίκη μέσα, δίχως ούτε καν να συλλογιστεί με τι τρόπο 
θα βγαινε ξανά έξω. 
Λούις Κάρολ, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, εκδόσεις Ερμείας 

http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html 
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Παιχνίδια ηρώων: Μυθικά πλάσματα 



Παιχνίδια ηρώων: Μυθικά πλάσματα 



Παιχνίδια ηρώων: Περιπέτεια στον ουρανό 



Παιχνίδια ηρώων: Περιπέτεια στον ουρανό 



Παιχνίδια ηρώων: Περιπέτεια στον ουρανό 



Παιχνίδια ηρώων: Περιπέτεια στον ουρανό 



Παιχνίδια ηρώων: βόλτα στο δάσος 



Παιχνίδια ηρώων: βόλτα στο δάσος 

Ο σκαντζόχοιρος 
Στο τέλος κουλουριαζόταν και γινόταν μια μικρή μπάλα από αγκάθια. Ήταν τρομερός 
στην όψη, αλλά η καρδούλα του χτυπούσε δυνατά. 
Μια μέρα που λουζόταν στο ποτάμι, γνώρισε τη Μυρτώ [την πεταλούδα]. Του 
φάνηκε τόσο όμορφη που ξέχασε να φοβηθεί 
Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να φοβηθεί, εικ. Ζωή Σεϊτάνη, Αιώρα 

Η πεταλούδα 
Σπίτι μου, σπιτάκι μου» είπε η πεταλούδα κι άφησε κάτω τις βαλίτσες που 
κουβαλούσε. Όλοι είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. 
Η πεταλούδα ήταν η Ντόροθι Σνοτ! […] 
Ο Κορνήλιος (το πιο πονηρό και μυαλωμένο σκιουράκι σ’ ολόκληρο το δάσος την 
κοιτούσε μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. 
Πέτρος Χατζόπουλος, Η εξαφάνιση της Ντόροθι Σνοτ, εικ. Δέσποινα Καραπάνου, Πατάκης 



Παιχνίδια ηρώων: βόλτα στο δάσος 



Παιχνίδια ηρώων: βόλτα στο δάσος 



Παιχνίδια ηρώων: βόλτα στο δάσος 



Τα κείμενα  
• Στον ιστορικό χρόνο 

• Αφήγηση της ιστορίας μέσα από τα κείμενα 
της παιδικής λογοτεχνίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας 



Υπεύθυνοι έργου 

Βασίλης Βασιλειάδης 
Ειρήνη Βοκοτοπούλου 

 
Σενάρια παιχνιδιών – Γενεαλογικό δέντρο λέξεων 

Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
Πόπη Κύρδη 

Κατερίνα Λάππα 
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου 

 
Χρονολόγιο παιδικής ηλικίας 

Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
 

Έρευνα – συλλογή υλικού 

 Μαρία Αγγελίδου 
Μαρέττα Σιδηροπούλου 

Άννα Μαρία Σιχάνη 
 
 

Σχεδιασμός παιχνιδιών – καλλιτεχνική επιμέλεια 

Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
 

Ανάπτυξη 

Λάμπρος Μακρής  
Άρης Παυλόπουλος 

Ομάδα εργασίας 


