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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ Βιβλίξ και Σέυμη  

ΣΑΞΗ Νηπιαγχγείξ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 11 χπ 15 μήπια 

ΣΟΦΟΙ Στόχος ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ Ομίλξσ  

είμαι η καλλιέογεια και διαςήοηρη ρςεμήπ 

επατήπ με ςξ βιβλίξ, από ςημ 

ποξρυξλική ηλικία, καθώπ και η επατή 

ςξσπ με διατξοεςικέπ μξοτέπ Σέυμηπ 

(ζχγοατική, γλσπςική, δοαμαςική, 

κίμηρη, μξσρική, κξσκλξθέαςοξ). Με ςξμ 

ςοόπξ ασςό ςα παιδιά μεγαλώμξμςαπ, θα 

επιζηςξύμ ςη ρσμςοξτιά ςξσ βιβλίξσ από 

δική ςξσπ επιλξγή και αμάγκη. 

Παοάλληλα, όμχπ, με ςημ απόλασρη πξσ 

ποξρτέοει η ατήγηρη ή η ακοόαρη εμόπ 

βιβλίξσ, με ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποόγοαμμα, 

ρςξυεύξσμε μα χθήρξσμε ςα παιδιά μα 

αρυξληθξύμ με καλλιςευμικέπ 

δοαρςηοιόςηςεπ πξσ αρκξύμ ςη γλώρρα, 

ςη ταμςαρία, ςη δημιξσογική ρκέφη, ςημ 

ετεσοεςικόςηςα, κεμςοίζξσμ ςξ 

εμδιατέοξμ ςξσπ, δίμξσμ εσκαιοίεπ για 

ποχςξβξσλίεπ και ρσμεογαρία, 

διεύοσμρη ςχμ πμεσμαςικώμ ξοιζόμςχμ 

και ενχςεοίκεσρη ρσμαιρθημάςχμ.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΔΩΝ Ακξλξσθεί πεοιγοατή ςχμ δοάρεχμ 

ΩΡΔ ΔΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 1 διδακςικό δίχοξ 1Φ 90’ 

εβδξμαδιαίχπ 



 

Η ποξρέγγιρη ςξσ παιδιξύ με ςξ λξγξςευμικό βιβλίξ ποαγμαςξπξιείςαι 

μέρχ μιαπ ρσρςημαςικήπ και μακοξυοόμιαπ παιδείαπ πξσ νεκιμά από ςημ 

ξικξγέμεια, εμώ ρσρςημαςξπξιείςαι ρςξ ποξρυξλικό και ρυξλικό 

εκπαιδεσςικό πλαίριξ (Φοιρςξδξύλξσ-Γκλιάξσ, 2007). ςόυξπ ςηπ 

δημιξσογίαπ Ομίλξσ «Βιβλίξ και Σέυμη» είμαι η καλλιέογεια και διαςήοηρη 

ρςεμήπ επατήπ με ςξ βιβλίξ, καθώπ και η γμχοιμία με ςιπ Σέυμεπ και η 

έκτοαρή ςξσπ μέρα από πξικίλεπ καλλιςευμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ.. Με ςξμ 

ςοόπξ ασςό ςα παιδιά μεγαλώμξμςαπ, ατεμόπ θα επιζηςξύμ ςη ρσμςοξτιά ςξσ 

βιβλίξσ από δική ςξσπ επιλξγή και αμάγκη και ατεςέοξσ θα ςξσπ δξθεί η 

δσμαςόςηςα αμάπςσνηπ μιαπ ποξρχπικήπ ρυέρηπ με ςξμ πξλιςιρμό.  

Παοάλληλα με ςημ απόλασρη πξσ ποξρτέοει η ατήγηρη ή η ακοόαρη 

εμόπ βιβλίξσ (Φοιρςξδξύλξσ-Γκλιάξσ, 2007), με ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ποόγοαμμα, ρςξυεύξσμε μα χθήρξσμε ςα παιδιά μα αρυξληθξύμ με 

δοαρςηοιόςηςεπ πξσ αρκξύμ ςη γλώρρα, ςη ταμςαρία, ςη δημιξσογική 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Δπιλεγμέμα κείμεμα παιδικήπ 

λξγξςευμίαπ πξλσςοξπικά κείμεμα 

(Βίμςεξ, εικόμεπ, μξσρικά κξμμάςια). 

Έογα ςέυμηπ και  σλικό από ςξ 

διαδίκςσξ ρυεςικό με ςιπ Καλέπ 

Σέυμεπ.  

ΠΑΡΑΔΟΣΔΑ Ομαδικό portfolio με ςιπ εικαρςικέπ 

εογαρίεπ, ςξ τχςξγοατικό σλικό και 

ςα έογα ςέυμηπ και λόγξσ (πξιήμαςα, 

παοαμύθια, ατίρεπ, εικαρςικά έογα) 

ςα ξπξία θα παοαυθξύμ. 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΥΟΡΔΙ κςλ. σγγοατείπ, εικαρςικξί, μξσρικξί, 

υξλική ρύμβξσλξπ ΠΔ Νηπιαγχγώμ, 

Μέλη ΔΔΠ από ςξ ΑΠΘ και ςξ 

Παμεπιρςήμιξ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, 

Μακεδξμικό Μξσρείξ ύγυοξμηπ 

Σέυμηπ,  Διεθμήπ Έκθερη Βιβλίξσ 

Θερραλξμίκηπ. 



ρκέφη, ςημ ετεσοεςικόςηςα, κεμςοίζξσμ ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ, δίμξσμ 

εσκαιοίεπ για ποχςξβξσλίεπ και ρσμεογαρία, διεύοσμρη ςχμ πμεσμαςικώμ 

ξοιζόμςχμ και ενχςεοίκεσρη ρσμαιρθημάςχμ (Curto, Morillo, & Teixido, 

1998). Δπιδιώκξσμε μα μεςαςοέφξσμε ςημ ποχςξγεμή επατή ςχμ παιδιώμ με 

ςξ βιβλίξ ρε μόμιμη και δημιξσογική ρυέρη και ρσγυοόμχπ μα εμιρυύρξσμε 

ςξ οόλξ ςηπ αμάγμχρηπ βιβλίχμ χπ πηγή γμώρηπ, αιρθηςικήπ, ταμςαρίαπ, 

δημιξσογικόςηςαπ και γλχρρικήπ καλλιέογειαπ.  

Οι ςέυμεπ όπχπ η ζχγοατική, η γλσπςική, η δοαμαςική ςέυμη, η 

κίμηρη και η μξσρική μπξοξύμ μα ποξρελκύρξσμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιώμ 

από ςημ πξλύ μικοή ςξσπ ηλικία (Δατέομξσ, Κξσλξύοη, Μπαραγιάμμη, 

2006). Η επατή ςχμ παιδιώμ με έογα ςέυμηπ ποξρτέοει πλξύρια εοεθίρμαςα 

για ςημ καλλιέογεια ςηπ αιρθηςικήπ ςξσπ και ςξσπ δίμει ςημ εσκαιοία μα 

αμαπςύνξσμ μια ποξρχπική ρυέρη με ςξμ πξλιςιρμό (Βατέα, 2002). Οι 

εικαρςικέπ και θεαςοικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και παιυμίδια, ςα ξπξία θα 

πλαιριώμξσμ ςημ αμάγμχρη ςχμ βιβλίχμ απξςελξύμ ατεμόπ, κίμηςοα για ςημ 

εμίρυσρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ παιδιώμ ρςη δόμηρη μια θεςικήπ ρυέρηπ με 

ςξ βιβλίξ και ατεςέοξσ μέρα δημιξσογικήπ καλλιςευμικήπ έκτοαρηπ ςχμ 

ρσμαιρθημάςχμ πξσ ποξκαλεί η αμάγμχρη. 

Σξμ οόλξ ςχμ ρσμςξμιρςώμ ςηπ Ομίλξσ «Βιβλίξ και Σέυμη» θα έυξσμ ξι 

μηπιαγχγξί ςξσ 2ξσ Ποόςσπξσ Πειοαμαςικξύ Νηπιαγχγείξσ, ΑΠΘ, Ιχάμμα 

Καοαγιώογξσ και ξτία Φαςζηγεχογιάδξσ. Για ςημ επιλξγή ςχμ 

ρσμμεςευόμςχμ-μελώμ θα ποαγμαςξπξιηθεί κλήοχρη, ρε πεοίπςχρη πξσ ξι 

εμδιατεοόμεμξι σπεοβαίμξσμ ςξμ ποξαματεοόμεμξ αοιθμό. Οι ρσμαμςήρειπ 

ςχμ μελώμ ςξσ ξμίλξσ είμαι εβδξμαδιαίεπ και διαοκξύμ δύξ διδακςικέπ ώοεπ. 

Η αποόρκξπςη παοξσρία ςχμ μελώμ κοίμεςαι απαοαίςηςη για ςη ρχρςή 

λειςξσογία ςξσ Ομίλξσ και ςη δημιξσογία κλίμαςξπ ξικειόςηςαπ ρςημ ξμάδα. 

ςξ ρημείξ ασςό, η ρσμεογαρία με ςξσπ γξμείπ κοίμεςαι όυι μόμξ υοήριμη, 

αλλά και απαοαίςηςη. 

Η επιλξγή ςχμ βιβλίχμ, καθώπ και ςχμ καλλιςευμικώμ δοάρεχμ θα 

γίμεςαι από ςξσπ ρσμςξμιρςέπ. Σα βιβλία θα απξςελξύμ είςε μικοέπ, 

ασςξςελείπ ιρςξοίεπ, είςε μακοξρκελείπ ιρςξοίεπ, ρςιπ ξπξίεπ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι επενεογαρία ρε ρσμέυειεπ και θα απξςελξύμ πηγέπ 

καλλιςευμικήπ έκτοαρηπ και εμαρυόληρηπ. Δπίρηπ, θα σπάονει δσμαςόςηςα 



δημιξσογίαπ θεμαςικώμ εμξςήςχμ. ε ασςή ςημ πεοίπςχρη, θα επιλέγξμςαι 

βιβλία και έογα ςέυμηπ ςα ξπξία ποαγμαςεύξμςαι ρσγκεκοιμέμξ θέμα, με 

ρκξπό μια πξλύπλεσοη ποξρέγγιρη ςξσ θέμαςξπ. Αμςιρςοότχπ κάπξιξ έογξ 

ςέυμηπ μπξοεί μα απξςελεί ςημ ατόομηρη για δοαρςηοιόςηςεπ λόγξσ και 

έκτοαρηπ, καθώπ η επενεογαρία ςξσ μπξοεί μα εναρταλίρει ποαγμαςικέπ 

επικξιμχμιακέπ ρσμθήκεπ (Φαςζηραββίδηπ, 2002).  

ςα πλαίρια ςηπ κξιμχμικήπ δοάρηπ ςχμ παιδικώμ λερυώμ, ςξ ΔΚΔΒΙ 

ποξςείμει ςημ επίρκεφη ςχμ παιδιώμ ρε βιβλιξπχλεία, ςη γμχοιμία με 

ρσγγοατείπ και εικξμξγοάτξσπ και ςημ ξογάμχρη εκθέρεχμ βιβλίξσ. 

Δμδιατέοξμ παοξσριάζει η επίρκεφη ρςη Διεθμή Έκθερη Βιβλίξσ 

Θερραλξμίκηπ, η ρσμεογαρία με ειδικξύπ/επιρςήμξμεπ από ςξ υώοξ ςηπ 

παιδικήπ λξγξςευμίαπ. Θα ποξρκληθξύμ καλλιςέυμεπ ρςιπ ρσμαμςήρειπ ςξσ 

ξμίλξσ και θα ξογαμχθξύμ επιρκέφειπ ρε εκθέρειπ και ρε μξσρεία, όπξσ ςα 

παιδιά θα έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα γμχοίρξσμ ςιπ διατξοεςικέπ μξοτέπ 

ςέυμηπ και μα έοθξσμ ρε επατή με ειδικξύπ ςξσ υώοξσ.    

ςξ ςέλξπ ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ θα δημιξσογηθεί ξμαδικό portfolio 

δοάρεχμ και θα ποαγμαςξπξιηθεί έκθερη με ςα απξςελέρμαςα ςχμ 

εικαρςικώμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ Ομίλξσ, καςαρκεσαρμέμα βιβλία από ςα 

παιδιά και δοώμεμα βαριρμέμα ρε βιβλία και έογα ςέυμηπ πξσ 

επενεογάρςηκαμ ςα παιδιά καςά ςη διάοκεια ςχμ ρσμαμςήρεχμ ςξσ Ομίλξσ. 
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