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ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Αλήθεια, εσύ κρατάς σημειώσεις, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο; Υπογραμμίζεις 

ό,τι σου αρέσει κάθε φορά; Παίρνεις τη θέση των αγαπημένων σου 

ηρώων;  

Γιορτή των παιδικών βιβλίων σήμερα και οι ήρωές τους είπαν να 

γνωριστούν μεταξύ τους. Παρακάτω θα βρεις αποσπάσματα από γνωστά 

παιδικά βιβλία. Στη συνέχεια υπάρχουν οι τίτλοι από τα βιβλία αυτά. 

Μπορείς να αναγνωρίσεις σε ποιο βιβλίο ανήκει το κάθε απόσπασμα; 

Αντιστοίχισε τους αριθμούς με τα γράμματα και στο τέλος έλεγξε τις 

απαντήσεις σου.  

Δεν πειράζει καθόλου αν κάνεις λάθος. Κάποιοι ήρωες έχουν τόσα 

κοινά γνωρίσματα που θα μπορούσε κάλλιστα ο ένας να έχει πει τα λόγια 

του άλλου. Ή θα μπορούσαν να υπάρχουν μαζί στις σελίδες του ίδιου 

βιβλίου και να ζουν την ίδια περιπέτεια με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. 

Φαντάζεσαι τον Τρελαντώνη φίλο με τον Τομ Σόγιερ; Ή τον Μικρό 

Πρίγκηπα με τη Ματίλντα;  

Μπορείς και να συνεχίσεις το παιχνίδι και να βοηθήσεις τους ήρωες 

να συναντηθούν. Πώς; Απλώς, βρες το αγαπημένο σου σημείο στο 

αγαπημένο σου βιβλίο και στείλε το σε ένα φίλο, στη δασκάλα ή δάσκαλό 

σου και αντάλλαξέ το με το δικό του αγαπημένο.  

Στη συνέχεια μπορείς να φτιάξεις τους προσωπικούς σου 

σελιδοδείκτες με λόγια από τα βιβλία που σου άρεσαν, σε διασκέδασαν 

ή θα ήθελες να τα έχεις πει εσύ. Εκτύπωσε σε χοντρό χαρτί και κόψε με 

ένα ψαλίδι τους σελιδοδείκτες που σου προτείνουμε ή δημιούργησε τους 

δικούς σου με τις φράσεις ή τη ζωγραφιά που εσύ θέλεις. 

Χρόνια πολλά παιδικό βιβλίο! 



  

1 

ΕΥ-ΠΟ, θα πει πολύ ευχαριστημένη. ΛΥ-ΠΟ, 

πολύ λυπημένη.  

Να 'χα τώρα φτερά σαν του Ίκαρου,  

θα μπορούσα να πέταγα από χώρα σε χώρα 

και να ρώταγα όλα τα παιδιά του κόσμου: 

ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ; 

 

2 

- Είσαι τρελή, θεόμουρλη, τα 

έχεις χάσει τελείως! Αλλά θα 

σου πω ένα μυστικό: οι 

καλύτεροι από τους 

ανθρώπους έτσι είναι. 

 

3 

Μόνο με την καρδιά μπορεί 

κανείς να δει σωστά. Την ουσία 

δεν την βλέπουν τα μάτια. 

. 

 



  
4 

- Έλα τώρα, Τομ, μη μου πεις ότι σου 

αρέσει κιόλας αυτή η δουλειά! 

- Αν μου αρέσει; Και γιατί να μη μου 

αρέσει; Μήπως ένα αγόρι έχει κάθε μέρα 

την ευκαιρία να ασπρίσει κάποιο φράχτη; 

 

6 

Υπάρχει κάπου μέσα σε 

όλους μας η δύναμη να 

αλλάξουμε τον κόσμο. 

 

5 

Από τότε πέταξε όλα τα κακώδια και στη θέση τους έβαλε 

καλώδια. Και δεν λέει και κακαμπούρια. Λέει μόνο 

καλαμπούρια. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε πρωί δεν 

πίνει ένα φλιτζάνι ζεστό κακάο. Πίνει ένα φλιτζάνι αχνιστό 

καλάο. 

 

7 

Και τον πήρε ο ύπνος 

με χίλια όνειρα ηρωικά. 

 



 

 

 

 

 

  

1 – Β 

2 – Γ 

3 - Α 

4 – Ε  

5 – Ζ 

6 – Δ 

7 - Η 

Α. Ο μικρός πρίγκιπας - Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ  

Β. Το καπλάνι της βιτρίνας –  Άλκη Ζέη  

Γ. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων - 

    Λιούις Κάρολ 

Δ. Ματίλντα- Ρόαλντ Νταλ 

Ε. Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ - Μαρκ Τουέιν 

Ζ. Ευγένιος Τριβιζάς –  

    Φρικαντέλα: η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα 

Η. Ο Τρελαντώνης -  Πηνελόπη Δέλτα 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 



  


 

Υπάρχει κάπου 

μέσα σε όλους μας 

η δύναμη να 

αλλάξουμε τον 

κόσμο. 

 

 

 
 



 

Από τότε πέταξε 

όλα τα κακώδια 

και στη θέση τους 

έβαλε καλώδια. 

Και δεν λέει και 

κακαμπούρια. Λέει 

μόνο καλαμπούρια. 

Και σαν να μην 

έφταναν αυτά, 

κάθε πρωί δεν 

πίνει ένα φλιτζάνι 

ζεστό κακάο. 

Πίνει ένα φλιτζάνι 

αχνιστό καλάο. 

 
 



 

ΕΥ-ΠΟ, θα πει 

πολύ 

ευχαριστημένη. 

ΛΥ-ΠΟ, πολύ 

λυπημένη.  

Να 'χα τώρα 

φτερά σαν του 

Ίκαρου, θα 

μπορούσα να 

πέταγα από χώρα 

σε χώρα και να 

ρώταγα όλα τα 

παιδιά του κόσμου: 

ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ; 

  
 



 


