
Ιατροπούλου Ράνια 

Γιατί είναι σηµαντικό να αγαπήσουν τα παιδιά 

το βιβλίο; Το βιβλίο τα βοηθά να : 

� Γνωρίσουν  και να ερµηνεύσουν το 

περιβάλλον τους 

� Επικοινωνήσουν 

� Γίνουν σχολικά έτοιµοι 

«Κάντε να παιδιά 
σας να 

αγαπήσουν το 
βιβλίο» 

➠∆ιαβάστε του συχνά παραµύθια τις 

ώρες ανάπαυσης. 

➠Αγοράστε ή δανειστείτε βιβλία µαζί µε 

το παιδί σας.  

➠Μάθετε πώς: 

� 

φτιάχνονται τα βιβλία. Ότι έχουν συγγρα-

φέα, εικονογράφο, εκδότη και βγαίνουν 

σε πολλά αντίτυπα. Με τον τρόπο αυτόν, 

µαθαίνουν να σέβονται τα βιβλία και να 

εκτιµούν τη δουλειά των άλλων. 

�να σέβονται τα βιβλία . Πώς να δια-

τηρήσουν τα βιβλία σε καλή κατάστα-

ση χωρίς φωνές και καυγάδες; Απο-

δώστε τα ανθρώπινες ιδιότητες 

(πονάνε όταν τα σχίζετε, κλαίνε όταν 

τα µουτζουρώνετε). 

Τι κόλπα να χρησιµοποιήσετε 
για να αγαπήσει το παιδί σας 
το βιβλίο 

 

 

           

➠∆ηµιουργείστε συνθήκες ηρεµίας και δώστε την 

ευελιξία στους µικρούς αναγνώστες να απολαύσουν 
το βιβλίο: 

✤  Χαµηλώστε τα φώτα, βάλτε απαλή µουσική και καθίστε 

αναπαυτικά µε το παιδί σας, ή ακόµα, αν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν. 

✤  Συγκεντρωθείτε όλη η οικογένεια µαζί και διαβάστε 

ένα βιβλίο.  
Το παιδί συνδέει τη διαδικασία της ανάγνωσης µε το ευχά-
ριστο περιβάλλον, στιγµές που µένουν ανεξίτηλες στη ζωή 
του. Κάθε φορά που το παιδί θα διαβάζει ένα βιβλίο στη 
µετέπειτα ζωή του, θα ανακαλεί στη µνήµη του αυτές τις 
ευχάριστες στιγµές.  
Η συγκέντρωση όλης της οικογένειας δίνει επισηµότητα 
στο γεγονός αποδίδοντάς το ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στις 
µέρες µας που οι προσωπικές ενασχολήσεις του κάθε µέ-
λους το κρατά µακριά από το σπίτι. 
 

➠∆ιαβάστε τις εικόνες. Ξεκινήστε διαβάζοντας τις ει-

κόνες των ιστοριών. 
 

➠Επιτρέψτε τις διακοπές την ώρα της ανάγνωσης 

της ιστορίας και εµπλέξτε τα στην ανάγνωση. Αφή-
στε το παιδί σας να σας διακόπτει και να κάνει ερωτήσεις 

που αφορούν την πλοκή και τους 
ήρωες της ιστορίας. ∆ιακόψτε την 
ανάγνωση της ιστορίας και κάντε 
ερωτήσεις σχετικά µε την εξέλιξή 
της (τι µπορεί να έγινε µετά; 
Έφτασε στο σπίτι;). 
 

➠Φτιάξτε τα δικά σας βιβλία. 

Τα παιδιά αφηγούνται ιστορίες 

 



Καλός αναγνώστης δε σηµαίνει µόνο να είσαι συνεπής στις σχολικές σου υποχρεώσεις, αλλά το 
«διάβασµα» να έχει σηµαντική θέση στον ελεύθερο χρόνο σου 

διαλέξουν αυτό που τους αρέ-
σει περισσότερο. 

➻ Φροντίστε να µάθετε ποια βιβλία διαβά-

ζουν ξανά και ξανά το παιδί σας. Μην το αποτρέπε-
ται από αυτό. Αντίθετα, εκµεταλλευτείτε το και επι-
διώξτε να ανιχνεύσετε τους λόγους που το συγκε-
κριµένο βιβλίο προσελκύει το ενδιαφέρον του. Ε-
φοδιάστε το µε βιβλία που πληρούν παρόµοιες 
προϋποθέσεις. Μην ξεχνάτε τα παιδιά ασχολούνται 
µε ό,τι τους ενδιαφέρει !!! 

➻Μάθετε ποια 

βιβλία δεν το ενδιαφέρουν 
και ζητήστε να σας εξηγή-
σουν το λό- γο.  Με τον τρό-
πο αυτό µαθαίνετε τις 
προτιµή- σεις του και πα-
ράλληλα βοηθάτε το παι-
δί να ανα- πτύξει αξιολογι-
κά κριτήρια επιλογής και να διαµορφώσει τα επι-
χειρήµατά του. 

➻∆ώστε του το χρόνο που χρειάζεται για να ξε-

φυλλίσει το βιβλίο, να δει τις εικόνες, να το µυρίσει, να το 
περιεργαστεί. Το παιδί εξοικειώνεται µε το βιβλίο και το 
περιεχόµενό του. ∆ίνουµε έµφαση στη συνολική κατα-
νόηση του κειµένου. 

➻Το σχολείο µπορεί να αποτελέσει κοινός τόπος 

συνάντησης των γονέων. Ανταλλάξτε απόψεις µε τους γο-
νείς των άλλων παιδιών, σχετικά µε βιβλία που δανείστη-

Το βιβλίο εξυψώνει 
τους αναγνώστες 

        

  

➻∆ώστε την ευκαιρία στους νέους α-

ναγνώστες να καταλάβουν τις προτιµήσεις 
τους όσον αφορά τον τύπο βιβλίων. Βοηθήστε 
τους να το εκφράσουν και σεβαστείτε τις προτι-
µήσεις τους. Συζητήστε µαζί τους γιατί προτιµούν 
αυτό το είδος (π. χ. περιπέτειες). 

 

➻ Αφιερώστε λίγο χρόνο κάθε 

µέρα για να διαβάζετε µαζί µε το παιδί σας 
γραπτά κείµενα 

➻ Ξεκινήστε µε µικρές ιστορίες. 

➻ ∆ώστε τους τα µέσα και 

δηµιουργείστε συνθήκες που τρο-
φοδοτούν το ενδιαφέρον, εµπλουτί-
ζουν τις εµπειρίες  τους, κεντρίζουν τη 
φαντασία τους και τους βοηθούν στην 
εξέλιξη τους ως αναγνώστες.  

➻ ∆ιαβάστε πολλά και διάφορα 

βιβλία. Μπορείτε να φέρνετε στο σπίτι, για 
παράδειγµα,  διάφορα είδη βιβλίων (κόµικς, 
παραµύθια, βιβλία γνώσεων…) και έντυπων 
υλικών (περιοδικά, εφηµερίδες, τιµοκατάλο-
γοι, ευχετήριες κάρτες…), ώστε να έχουν την 
ευκαιρία όχι µόνο να γνωρίσουν τους διάφο-
ρους τύπους γραπτής έκφρασης, αλλά και να 

➻Επιδιώξτε να 

επιλέγετε καλής ποιό-
τητας βιβλία, τα οποία 
θέτουν το παιδί σε κα-
ταστάσεις προβληµατι-
σµού, µεταφέρουν µη-
νύµατα και συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη του λεξι-


