Μένουμε Σπίτι – Βιβλίo!
Όταν μπορούμε να ακούσουμε τα

βιβλία που αγαπάμε

Μικρός Αναγνώστης

Οι Εκδόσεις Πατάκη καλωσορίζουν τους μικρούς αναγνώστες και
τους γονείς τους στην ξακουστή βιβλιοθήκη της μάγισσας
Σουμουτού. Είκοσι τρία από τα βιβλία που κρύβονται στα ράφια
της τα διαβάζουν φωναχτά η Ηλέκτρα Γεννατά και ο Θανάσης
Χαλκιάς.
Εκδόσεις Πατάκη

Η Ξένια Καλογεροπούλου
[Audiobooks]

μας

αφηγείται

Λαϊκά

Παραμύθια

https://www.ebooks4greeks.gr/paramythia-kalogeropoulou

Ξεφυλλίστε αγαπημένα κόμικς ελεύθερα
http://users.sch.gr/vasanagno/comics.html?fbclid=IwAR0IA
TbhNa9YpaZp4Aj4pbRz76JgYcReaQ14CX8gSq-PC4IX0Toy36bNv6A

Σελίδα με δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για μικρούς και μεγάλους
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2
%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%C
E%B1

Η Αργυρώ Πιπίνη μας αφηγείται ένα παραμύθι από τις «Μικρές
νυχτερινές ιστορίες» της βραβευμένης Βελγίδας δημιουργού Kitty
Crowther. Οι εκδόσεις Μάρτης στηρίζουν την πρωτοβουλία
“Μένουμε σπίτι” και τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για την
προστασία όλων μας.

• On line βιβλία στα Αγγλικά και σε πολλές γλώσσες. Free
Online Books for Kids in English and Multi Language
Free Online Books for Kids in English and Multi Language

• On line βιβλία στα Αγγλικά και σε πολλές γλώσσες. Free
Online Books for Kids in English and Multi Language
https://bilingualkidspot.com/2019/02/19/free-online-books-forkids/?fbclid=IwAR2GQWjSA4uC0_E0QoH34f0vV_YpGLVUCcnCZt6UJ7vqS2J
SbkA03ovc3fY
• Από τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο μας έρχονται προτάσεις.
Τα παραμύθια : Το βαλς των τσουγκρισμένων αυγών και Οι εφτά
κουτσούνες που ήθελαν να δουν τα φαναράκια της Λαμπρής μαζί με
τα τραγούδια τους θα τα βρείτε για free download στο :
https://www.diptyxo.gr/landing-promo-library/2865/pashalines-p
rotaseis
• Το παλιό αλφαβητάρι τώρα γίνεται παιχνίδι! MemoryGame on
line με τους ήρωες από το παλιό Αλφαβητάρι!Από το Blog
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Μένουμε σπίτι-Παίζουμε MEMORY

• Αφήγηση παραμυθιού : «Λεονάρντο» ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Ένα παραμύθι αφιερωμένο στους μικρούς μας

φίλους για τις ημέρες που όλοι πρέπει να ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
δημιουργικά. Αφήγηση από την Νηπιαγωγό Μαίρη Τρύφων –Υπεύθυνη
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
• Ακούμε ένα πασχαλινό παραμύθι «Που πήγε το Πάσχα;» του Β.
Ηλιόπουλου, Εκδ. Πατάκη
https://webradio.ert.gr/…/04apr2018-10-lepta-akomi-pou-pig…/
• Η Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου. Έγραψε και διαβάζει το
κείμενο με τίτλο “Θεόφιλος και Κασσιανή” Οι εικόνες στο βίντεο
είναι στη πλειοψηφία τους έργα του Θανάση Δήμου από το βιβλίο
της “Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη”, Εκδόσεις Πατάκη και της
Λέλας Στρούτση από το βιβλίο της “Μια Βόλτα στα Βυζαντινά
Χρόνια”, Εκδόσεις Κέδρος.
https://www.youtube.com/watch?v=JFvmJe3DxVM&fbclid=IwAR1AhDNofhASEEPCQOtzG9nRLFVIbwz4iI-tYRfs5Wvvx6w–0dIyfoz-o
• Από την Σοφία Καφούρου – εκπαιδευτικός ελληνικής γλώσσας &
σχολικής μελέτης στα ΚΔΑΠ Π.Φαληρου.
Βιβλία:
δραστηριοτήτων-παζλ-εκπαιδευτικά https://www.susaeta.gr
«Ο Βασιλιάς Κορονοϊος»,της Γιώτας Στανελουδη
«Σαν παραμύθι»,της Ζέτας Χαριάτη
«Γίνε ο μαχητής κατά του κορονοϊου» – Songju Ma Daemicke
«Ειμαι ένας ιός που το όνομα μου είναι κορονοϊος»,της
Βασιλικής Χουρσιδου
https://www.ebooks4greeks.gr

• Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ – Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ (ebook &
audiobook)
https://www.youtube.com/watch?v=APulao0SG38&feature=emb_title
• Τα Δώρα της Άνοιξης …στα Παραμύθια του Σαββάτου με την
αφήγηση της Ελένης Μπετεινάκη!

https://www.youtube.com/watch?v=4VRQlX6rYMU&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR3gXB6p4qSMsvrkeBsa3_2EJT0vGYsUpPoLyrRw8c5FqYfH4qRbV6
uudX8
• Τα μαγικά μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά, από το Νέο Θέατρο
2014 – 2015
https://www.youtube.com/watch?v=3X4GcHcAAro&feature=emb_title&
fbclid=IwAR3tQ3Cw2ZeBswhLaMv2iZI7qgYdre1vyoVNY56ixjZlC_jKosq0p
QLZLgk
• Fairy Tales as Short Bedtime Stories: The Story of
Goldilocks and The 3 Bears
https://www.youtube.com/watch?v=KndSVsY5HWM

• Η MICHELLE OBAMA στην παρέα μας;; Ναι, στααγγλικά φυσικά!
Στην ενότητα READ ALONG with MICHELLE OBAMA | The Gruffalo |
PBS KIDS .Michelle in a reading of one of her favorite
children’s books, “The Gruffalo” by Julia Donaldson and Axel
Scheffler.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=WyhgubvRYF4

• Ένα από τα αγαπημένα παιδικά βιβλία ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΠΟΛΥ
ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ του Eric Carle, Εκδ.Καλειδοσκόπιο. Ένας σπουδαίος
ζωγράφος, ο Eric Carle, αφηγείται με το δικό του μοναδικό
τρόπο ένα από τα μικρά καθημερινά θαύματα της Φύσης.
Με την τεχνική του Stop motion
The Very Hungry Caterpillar .Stop motion animation of Eric
Carle’s
beloved
children’s
book
https://www.youtube.com/watch?v=qvf40Hhjx_Q
Και σε animation
The Very Hungry Caterpillar – Animated Film
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

• Η Μάγισσα Χρωματούσα . Συγγραφέας: Ελένη Μπετεινάκη, Εκδ.
Ελληνοεκδοτική
https://www.youtube.com/watch?v=17bRUu0Jvkk&feature=youtu.be

• Για να μην ψάχνετε άδικα σας έχουμε την Χρυσή Λίστα 2020: τα
καλύτερα βιβλία για παιδιά 8-16 ετών + τα καλύτερα βιβλία
γνώσεων. Από το πάντα ενημερωμένο εκπαιδευτικό και όχι μόνο,
portal ELNIPLEX.
https://www.elniplex.com/%ce%b7-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae
-%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-2020-%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-8-16%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/?fbclid=IwAR3dziAo9
1c8friDxYuArRgSnyNxjUJhFTwUIy4qbVlnzH8qW2QJJawGYVM

• “Βίντεο-ξεφυλλίσματα” και μάλιστα δωρεάν! Το Πάσχα στη
Γλυκομηλίτσα της Αγαθής Δημητρούκα (Αγαθή Δημητρούκα) Εκδόσεις
Πατάκη-Patakis Publishers είναι το πρώτο βιβλίο. Ακολουθούν κι
άλλα!
Από την Βασιλική Νίκα(εκπαιδευτικό και Πρόεδρο του Ελληνικού
Τμήματος τη Greek-IBBY ) με πολύ φροντίδα, για τα πρωτάκια και
τα δευτεράκια να μπορούν να “ξεφυλλίσουν” τα βιβλία της
σειράς.
https://www.youtube.com/watch?v=gOl5aW3nvmE&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR1gRC9Cji6RUrdS22SWfSM4cIOsMxtP86jQEdvAG1R52GnJQzMsoW
gTCho

• Το βιβλίο “Ένας διαφορετικός χρόνος” γράφτηκε από την Μάρθα
Κολοκοτρώνη. Ένα παραμύθι για έναν διαφορετικό χρόνο, έναν
χρόνο γεμάτο προκλήσεις, έναν χρόνο που θυμίζει πιο πολύ
πρωταπριλιάτικο αστείο. Μέσα από τις δυσκολίες που μας
επιφυλάσσει το 2020 η μικρή Ελπίδα ξεδιπλώνει τις προκλήσεις
με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μας θυμίζει πως θα
μπορούσαμε να είμαστε όλοι παιδιά.
https://issuu.com/kolokotronimartha/docs/_____________________
________________

• Από την Λιάνα Δενεζάκη συγγραφέα και εικονογράφο, Τα Νέα του
Δάσους ζητούν συνεργάτες για την εφημερίδα τους. Δείτε το
βίντεο και δείτε πώς θα στείλετε και τη δική σας είδηση. Μια
δραστηριότητα για τους μικρούς μας φίλους!
https://archigos.kitrinopatini.gr/ta-nea-tou-dasous/?fbclid=Iw
AR0sxwW_p05p37NEIe7ydDQ4GdiAnrwMQ3F_kesj0aNPPb8tXhWI4-dORr4

• Ο Λαγός και η Χελώνα! Ακούστε το παραμύθι . Μια διασκευή του
Κλασσικού παραμυθιού «Ο Λαγός και η Χελώνα» από την Μαρίνα
Φραγκεσκίδου και την Σοφία Μητράκη του Thisisus.gr. Η Μουσική
είναι του Άγγελου Αγγέλου, «ο μικρός Κοπέρνικος». Η εικόνα
είναι από το Freepik.com.
https://safeyoutube.net/w/RSkF
• 7.186 ελληνικά e-books. AUDIO-BOOKS: Ακούστε ελεύθερα
ηχητικά βιβλία
https://www.openbook.gr/tag/audio-book/
• Ελεύθερα e-books
https://free-ebooks.gr/
• Τα Ραπαμύθια – Τα Τρια Γουρουνάκια (Official Video) Ο
γνωστός ράπερ ,στιχουργός και MC Δημήτρης Μεντζέλος μας
παρουσιάζει τα «Ραπαμύθια». Μια ιδέα της εικαστικού Τάνιας
Τρεπεκλή που έγινε πραγματικότητα. Τα Ραπαμύθια είναι μια πιο

πρωτότυπη έκδοση πασίγνωστων κλασικών παραμυθιών σε hip hop
ρυθμούς, ένα μοναδικό groove δημιούργημα με κοφτερό στίχο που
θα συναρπάσει και θα εκπλήξει.
https://safeyoutube.net/w/dhBF

