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Υπάρχει πάντα μία στιγμή 
στη ζωή ενός παιδιού, 
που ανοίγει η πόρτα 

κι αφήνει το μέλλον να μπει.
Graham Greene













Το διάβασμα κάνει καλό στην υγεία…

• Διαβάζετε στο παιδί σας. 

• Είστε το σωστό πρότυπο; 

• Επισκεφθείτε τακτικά την τοπική σας βιβλιοθήκη.

• Αφορμές για διάβασμα υπάρχουν παντού!

• Περιορίστε την ώρα μπροστά σε οθόνες. 





«Η ελαφίνα περπατά μπροστά από το μικρό της που ακολουθεί σε μια ορισμένη
απόσταση.
Αν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, το ελαφάκι δεν μπορεί να την ακολουθήσει.
Αν η μητέρα είναι πολύ κοντά, το ελαφάκι δεν θα μάθει να περπατά.
Αυτό, πιστεύω, ότι πρέπει να ισχύει και για την εκπαίδευση των παιδιών, πρέπει να
έχεις αυτή την σωστή απόσταση.
Γνωρίζω, ακόμα, ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
Γι’ αυτό αποφεύγω να χρησιμοποιώ την λέξη παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα παιδί, κι ένα
άλλο παιδί, κι ακόμα ένα παιδί…
Πιστεύω πως κάνω τα βιβλία μου για ένα παιδί. Και μέρος αυτού του παιδιού είμαι
εγώ ο ίδιος, το παιδί μέσα μου».

Eric Carle



Βιβλία χωρίς λόγια







Το μεγάλο βιβλίο, 
ένα δυναμικό εργαλείο…







Θα γινόμουν μεγάλο ποτάμι, που τη δίψα τ’ αλόγου μου θα ’σβηνα…























Χρήση ντοκουμέντων στην εικονογράφηση
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