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Γ3          Παιδικά βιβλία 

• Στη σελίδα 65 του βιβλίου σας θα 
συναντήσουμε γνωστά παιδικά βιβλία από 
διάσημους ζωγράφους.   



Για ποιο λόγο εικονογραφούμε τα 
βιβλία; 

Στα παιδικά βιβλία, η εικονογράφηση έχει 
σημαντικό ρόλο. Οι εικόνες είναι μεγάλες, 
απλές και σε βοηθούν να καταλάβεις και να 
διαβάσεις το κείμενο. Με τις εικόνες τα βιβλία 
γίνονται πιο όμορφα και πιο ευχάριστα. Μαζί με 
τις λέξεις διαβάζεις και τις εικόνες. 



Τα σχολικά βιβλία έχουν εικονογραφηθεί από μεγάλους 
σύγχρονους δημιουργούς 



• Η  πρώτη εικόνα είναι έργο του Κώστα 
Γαμματικόπουλου για το αλφαβητάρι της Α 
Δημοτικού 

• Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ένα έργο του 
Δημήτρη Μυταρά 

• Ενώ στη Τρίτη ένα έργο πάλι για σχολικό 
βιβλίο από τον Αλέκο Φασιανό 



Τι θα κάνουμε εμείς  

Θα εικονογραφήσουμε και εμείς το εξώφυλλο 
από το δικό μας παραμύθι. 
Αφού δούμε πιο κάτω παραδείγματα με 
εξώφυλλα παραμυθιών θα φανταστούμε μία 
σύντομη ιστορία και θα ζωγραφίσουμε το 
εξώφυλλό της.  







Φτιάχνουμε τη δικιά μας ιστορία 
Ένας όμορφος τρόπος για να φτιάξουμε τη δικιά 
μας ιστορία παραμυθιού είναι αυτός που 
γράφει και το βιβλίο σας στη σελίδα 65 στο 
κάτω μέρος, να γράψετε κάποιες λέξεις τυχαίες 
και με αυτές να φτιάξετε μία ιστορία, έτσι με τις 
λέξεις: αερόστατο, κιμωλία, αγόρι, όνειρο, 
τούμπα, γράψε μια μικρή ιστορία και 
εικονογράφησέ την. Βεβαίως δε θα ξεχάσουμε 
να βάλουμε και τον τίτλο της ιστορίας μας, θα 
της δώσετε όποιο τίτλο θέλετε εσείς.  



Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε 

• Απλό μπλοκ η χαρτί Α4 όπου θα γίνει το 
εξώφυλλο της ιστορίας μας. 

• Μολύβι που θα σχεδιάσουμε το εξώφυλλο 
• Και θα το χρωματίσουμε με μαρκαδόρους, η 

λαδοπαστέλ, η κυρομπογιές η ξυλομπογιές. 



• Θα ήθελα να μπείτε και να γραφτείτε όλοι στο 
e-class. 

• Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε 
φωτογραφίες με τα έργα σας με μήνυμα από 
το e-class. 

 
ΚΑΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
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