
ΒιβλιοδρομIες
2023



Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

σε συνεργασία 

με τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

και το βιβλιοπωλείο 

BOOKMARK της πόλης μας, 

σας προσκαλούν στις βιβλιοδρομίες 

με θέμα:

 "Μ' ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΑΞΙΔΕΥΩ!" 

ΦΡΑΝ ΛΙΜΠΟΒΙΤΣ, 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Σκέψου πριν μιλήσεις! Διάβασε πριν σκεφτείς!



προτεινομενα βιβλια

Νηπιαγωγειο & Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητέ αναγνώστη,
στις επόμενες σελίδες μπορείς να διαβάσεις ένα ή περισσότερα βιβλία
από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, που αντιστοιχούν στην τάξη σου για να
λάβεις μέρος στη γιορτή των Βιβλιοδρομιών.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

20
23

"Η Βαλίτσα"
Chris Naylon-

Ballesteros

"Πέντε δέκα 
δεκαπέντε"
Chris Naylon-

Ballesteros

"Τα βιβλία δεν είναι 
για φάγωμα"
Carlie Sorosiak

"Μα πού πάνε τα
μπαλόνια;"

Κατρίνα Τσάνταλη



προτεινομενα βιβλια 20
23

    "Ταξίδι στην 
Αφρικανική  Σαβάνα"

Τζωρτζίνα Σπύρη, 
Μάνια Ζηρίδη

" Η Σαραμπέλα και το
καπέλο της σκέψης"

 Judy Schachner

"Μέλη & Μελέκ"
 Βάνα Μαυρίδου

"Ο Κάφκα και η κούκλα"
Larissa Theule

"Το Φλάφ της ευτυχίας"
Μαρίνα Γιώτη "Αν ερχόσουν στη γη"

Sophie Blackall

β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

" Φρίντα Κάλο"
Lucy Brownridge

      "Σέργουφ Χόλμς: 
Σαμποτάζ στο 
υδάτινο πάρκο"

  Isaak Palmiola

https://www.dioptra.gr/suggrafeas/tzortzina-spuri/
https://www.dioptra.gr/suggrafeas/mania-ziridi/
https://www.dioptra.gr/suggrafeas/judy-schachner/
https://www.dioptra.gr/suggrafeas/lucy-brownridge/


προτεινομενα βιβλια

É & ΣΤ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

20
23

" Η φάρμα των ζώων"
 George Orwell

"Τα παιδιά που έβλεπαν
τα τρένα να περνούν"

Edith Nesbit

"Το μυστήριο είναι
δική μας υπόθεση: 
Μυστικός κώδικας"
Pierdomenico Baccalario,

Alessandro Gatti

"Οι άθλιοι"
Victor Hugo

 Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

"Το θαυμαστό ταξίδι του
Έντουαρντ Τιουλέιν"

   Kate DiKamillo

"Μια στάλα μαγεία"
Michelle Harrison

" Η φάρμα των ζώων"
 George Orwell

      "Σέργουφ Χόλμς: 
Σαμποτάζ στο 
υδάτινο πάρκο"

  Isaak Palmiola

https://www.dioptra.gr/suggrafeas/pierdomenico-baccalario/


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είστε έτοιμοι να μας χαρίσετε την πιο δυνατή και καθαρή φωνή σας… στα αγγλικά;

Οι μαθητές των Ε΄ & Στ΄ τάξεων του Δημοτικού μπορούν να συμμετάσχουν την ημέρα των

Βιβλιοδρομιών στον διαγωνισμό «Ready to read».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 την ημέρα της γιορτής των

Βιβλιοδρομιών.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε επιλέγοντας 1 ή 2 chapters, που δε θα ξεπερνούν τα 2΄, από τα

προτεινόμενα βιβλία της σελίδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ TIPS:

Αποδώστε με καθαρή φωνή, με ζωντάνια και με εκφραστικό τρόπο το κείμενο που έχετε επιλέξει

και αναδείξτε τους χαρακτήρες, τις ιδέες και τα συναισθήματα.

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Πολλά δώρα και εκπλήξεις περιμένουν τους τρεις πρώτους νικητές από κάθε τάξη.

Δηλώστε συμμετοχή στην τελευταία σελίδα του φυλλαδίου.

20
23διαγωνισμοσ

READY TO READ?

Για τους μαθητες
της Ε' Δημοτικου

Για τους μαθητες
της Στ' Δημοτικου

"The happy prince"
 Oscar Wilde

εκδ. MM PUBLICATION

"The ANTI-BULLY
SQUAD"

 Rick Sampedro
εκδ. HELBLIND

Για μαθητές Ε' & Στ' Δημοτικού



Φέτος για πρώτη φορά υποδεχόμαστε στη

γιορτή των Βιβλιοδρομιών τους μικρούς μας

μαθητές που φοιτούν στον Παιδικό Σταθμό

(Προπρονήπια, έτος γέννησης 2019).

Τα βιβλία στα χέρια των παιδιών είναι ένας

θησαυρός που περιμένει να τον

ανακαλύψουν. Τι σκέφτεται όμως ένα παιδί

όταν διαβάζει ένα βιβλίο; Πού πηγαίνουν οι

ήρωες όταν γυρίζουν οι σελίδες; Πόσα

ψέματα και πόσες αλήθειες κρύβουν οι

ιστορίες; Κι όταν περάσει ο καιρός και οι

εικόνες μοιάζουν να μη χωράνε πια στο

μυαλό του, τι γίνεται τότε; 

Ένα βιβλίο που «ταξιδεύει» από χέρι σε χέρι,

μοιράζει απλόχερα τις ιστορίες, τους ήρωες

και τα μαγικά του στοιχεία. Έχει πάντα κάτι

να σου χαρίσει. Ακόμη και τη στιγμή που

κλείνεις την τελευταία σελίδα ή όταν μετά

από καιρό μια λέξη, μια φράση ή μια εικόνα

σου θυμίσει την ιστορία που είχες διαβάσει. 

Με πρωταγωνιστές τα βιβλία που ταξίδεψαν

από τη βιβλιοθήκη του σπιτιού στην τάξη του

σχολείου, υλοποιήθηκε και φέτος στα Προ-

προνήπια του σχολείου μας η «Χαριστική

Βιβλιοθήκη». Πρόκειται για  ένα εκπαιδευτικό

πρόγραμμα που προάγει τη φιλαναγνωσία

και μεγαλώνει μικρούς αναγνώστες, το

οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα από

παιγνιώδει διαδικασίες με πολλές εκπλήξεις

για τα παιδιά.

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ 20
23

Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε να γνωρίσετε τη δράση μας και ελπίζουμε

να είναι η αφορμή για μια καινούργια ιδέα για τους γονείς και μια καλή

πρακτική για τις δασκάλες και τους μικρούς μαθητές που φοιτούν στο προ-

προνήπιο (Παιδικός Σταθμός).



οροι συμμετοχησ 20
23

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές που φοιτούν στον Παιδικό Σταθμό (Προ-

προνήπια) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (Έτος γέννησης 2019).

Οι μαθητές του Προ-προνηπίου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον γραπτό διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νήπια που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

(Έτος γέννησης 2017)

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με ζωγραφιά που θα την

φιλοτεχνήσουν την ημέρα της γιορτής αφού έχουν διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο από τα

προτεινόμενα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά των Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεων που φοιτούν σε

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα επιλέξει να συμμετάσχει στη γιορτή των Βιβλιοδρομιών θα πρέπει

να διαβάσει τουλάχιστον ένα από τα βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη του.

Οι Βιβλιοδρόμοι καλούνται να απαντήσουν γραπτά στις ερωτήσεις των επιλεγμένων βιβλίων

τους χωρίς τη συνοδεία του βιβλίου.

 Κάθε Βιβλιοδρόμος θα πρέπει να φέρει μαζί του την ημέρα του διαγωνισμού το στιλό ή το

μολύβι του.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  vivliodromies@bougas-school.gr

Με κατάθεση ατομικής δήλωσης (βρίσκεται στο πίσω μέρος του φυλλaδίου) στα

Εκπαιδευτήρια Μπουγά ή

στο βιβλιοπωλείο της πόλης μας "Βookmark" (Πεζόδρομος Αντωνοπούλου 12)

Τι πρέπει να γνωρίζω για να γίνω Βιβλιοδρόμος;

Για παιδιά Προ-προνηπίων

Για παιδιά Νηπιαγωγείου:

Για παιδιά Δημοτικού:

 Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσω τη συμμετοχή μου;

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος Βιβλιοδρόμος πρέπει να δηλώσει συμμετοχή έως την  Παρασκευή 

  17 Μαρτίου 2023.

   Πού υποβάλλω τη συμμετοχή μου;

    Πού και πότε θα έρθω για να διαγωνιστώ;

Η γιορτή θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά το Σάββατο 1 Απριλίου

2023 και ώρα 10.30 π.μ.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι απονομές;

Οι απονομές, ο χώρος διεξαγωγής, η ώρα καθώς και το πρόγραμμα των Βιβλιοδρομιών

θα ανακοινωθεί αργότερα.



ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023     "Μ΄ ένα βιβλίο στον κόσμο ταξιδεύω"
Δήλωσε συμμετοχή για τον γραπτό διαγωνισμό

Δήλωσε συμμετοχή για τον διαγωνισμό εκφραστικής ανάγνωσης
ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023     "Ready to read" (Για μαθητές Ε΄& Στ' Δημοτικού)



ΒΡΑΒΕΙΑ

Για τους τρεις πρώτους νικητές κάθε τάξης (σύνολο 21 μαθητές)

θα δοθούν δύο λογοτεχνικά βιβλία επιλεγμένων τίτλων

 και μια δωροεπιταγή αξίας 10ευρώ.

Προσφορά των Εκδόσεων ΔΙΟΠΤΡΑ
και του Βιβλιοπωλείου Bookmark 


