
Περιπέτεια στον ουρανό

Περιπέτειαστο δάσος

Όλες οι αισθήσεις μου!

Μαγειρεύοντας τέρατα...

Τι ψάρια να πιάσω...

Βρες  τη φράση!

Ανθολόγιο 
συναισθηματικών 

εκφράσεων

Χρονολόγιο της 
παιδικής ηλικίας

Γενεαλογικό 
δέντρο των λέξεων

Τι θα έκανες αν...

Τακτοποίησε τις λέξεις!

Ταξιδεύοντας 
με τα πλοία της λογοτεχνίας

Eργαλεία για την ανάγνωση 
και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό

www.e-istories.gr

υπουργειο πολιτισμου, παιδειασ και θρησκευματων
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•  Παιχνίδια ηρώων 
περιπέτεια στον ουρανό 
θαλασσινά ταξίδια 
Βόλτα στο δάσος 
μυθικά πλάσματα 
παιχνίδια αντιστοίχισης 
λογοτεχνικοί ήρωες

•  Παιχνίδια λέξεων 
ομαδοποίηση λέξεων 
λέξεις των αισθήσεων 
λέξεις των συναισθημάτων 
παιχνίδια σύνθεσης φράσεων

• Γενεαλογικό δέντρο λέξεων
• Χρονολόγιο παιδικής ηλικίας

ο δικτυακός τόπος Εξερευνώ τις ιστορίες  φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 
πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν τις αναγνωστικές 
ικανότητες των μαθητών τους, το νήμα για να βρίσκουν το δρόμο τους 
μέσα στο δάσος των βιβλίων: αναγνωρίζοντας τους ήρωες, τις λέξεις-
κλειδιά, τα μοτίβα, και τις εικόνες, εισχωρώντας στην ατμόσφαιρα και την 
οπτική του κάθε βιβλίου.

δεν φιλοδοξεί αλλά ούτε και πρέπει να υποκαταστήσει την ανάγνωση των 
βιβλίων. είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει εργαλεία αλλά όχι τα ίδια τα 
κείμενα, δεν λειτουργεί δηλαδή ως μια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

διαθέτει συλλογή αποσπασμάτων από μια πλούσια βιβλιογραφία παιδικής 
λογοτεχνίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορές σε μια 
θεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας (π.χ. εξωτερική εμφάνιση ηρώων, 
περιπέτειες, συναισθήματα, ιστορικά γεγονότα κ.ο.κ.). 

προσφέρει πολυμεσικό υλικό με το οποίο μπορεί να γίνει, μέσα στην 
τάξη, η παρουσίαση μιας ιστορικής εποχής και, τέλος, ένα ιδιότυπο λεξικό 
λέξεων, όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις λέξεις στο ταξίδι τους 
στον χρόνο, στον χώρο, στις απεικονίσεις και στα κείμενα.  

το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή Ένωση (ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της 
πράξης «δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε τπε και δημιουργία εκπαιδευτικών 
σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην α /́βάθμια και Β /́βάθμια εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος 
«εκπαίδευση και διά Βίου μάθηση».
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