∆ράσεις:
1. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ξεκινάει
2. Η ΣΚΗΝΗ του Μοναχικού Αναγνώστη
3. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του Παιδιού σε ένα ομαδικό επιδαπέδιο παιχνίδι
της Βάσως Ψαράκη
4. ΣΕΛΙ∆ΕΣ βιβλίων που μας ζητούν να τις βάλουμε στη σειρά
5. ΕΝΑΣ ήρωας, ένα… παζλ
6. ΕΛΑΤΕ να φωτογραφηθούμε στη ζούγκλα
7. ΒΙΒΛΙΑ χωρίς λέξεις
8. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ιστορίες της γειτονιάς μας
9. ΚΥΝΗΓΙ θησαυρού
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Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Έχουν ως στόχο να δώσουν
στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν άμεσα τη ∆ιαφορετικότητα και τη
∆ημοκρατία. Επίσης να αναγνωρίσουν τη δική τους πολιτισμική
ταυτότητα και να προβληματιστούν γύρω από αυτήν.
1. ΜΙΚΡΟΙ αναγνώστες στον κόσμο των βιβλίων
2. ΠΟΣΟΥΣ ξένους μπορείς να μετρήσεις ανάμεσά μας;
3. ΤΟ ΠΑΙ∆Ι-πολίτης
Έντυπο υλικό:
1. ΠΛΗΡΗΣ κατάλογος των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού
2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ βιβλιογραφίες της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης για τα
παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
3. ΜΙΚΡΗ Ιστορία του ∆ικτύου
4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ταυτότητα
5. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Ο Βάτραχος είναι ήρωας - Μαξ Βέλθουιξ - Πατάκης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να δανείζονται
θεματικές συλλογές βιβλίων για διάστημα δύο εβδομάδων και να
τις χρησιμοποιούν στην τάξη.
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Για παιδιά νηπιαγωγείου και ∆ημοτικού
Ένας χώρος που θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να επισκεφθούν
τον φανταστικό και συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων στο ύπαιθρο
(πλατεία, αυλή σχολείου, δημόσιο κήπο, παιδική χαρά). Μια εφήμερη
βιβλιοθήκη που μπορεί να διαρκέσει μερικές μόνο ώρες, μία
ολόκληρη ημέρα ή και περισσότερες. Καταλαμβάνει 25 τ.μ. και την
περιβάλλει ένα πολύχρωμο ύφασμα με φυτά και πουλιά. Είναι ένας
άνετος χώρος με βιβλία, ζώα και αντικείμενα, στον οποίο τα παιδιά
μπορούν να διαβάζουν και να να παίζουν παιχνίδια ανάγνωσης.
Θεματικές Ενότητες - 25 περίπου βιβλία καθεμιά:
1. ∆ιαφορετικότητα
2. Ζώα - Έντομα - Φυτά
3. Γίγαντες - Μάγισσες - Νάνοι

Βιβλιογραφία: Ζώα - Έντομα - Φυτά

Πλανόδιο πάρκο - Αντώνης Παπαθεοδούλου - Πατάκης

Ο Βάτραχος και μια πολύ ξεχωριστή μέρα - Μαξ Βέλθουιξ - Πατάκης

Ο βασιλιάς λύκος - Ιωάννα Μπαμπέτα - Μεταίχμιο

Το δέντρο που έδινε - Σελ Σιλβερστάιν - ∆ωρικός
Μια κάμπια πολύ πεινασμένη - Eric Carle - Καλειδοσκόπιο

Το δάσος της ξύλινης ξύστρας - Κώστας Μάγος - Πατάκης

Το σποράκι ταξιδεύει - Eric Carle - Καλειδοσκόπιο
Μια μέλισσα με... λύση - Λήδα Βαρβαρούση - Πατάκης
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Θέλω πίσω το καπέλο μου - Jon Klassen - Κόκκινο

Η μικρή - Jessica Meserve - Επόμενος Σταθμός
Η γάτα κουμπάρα - Σούλα Μητακίδου - Καλειδοσκόπιο
Το νόστιμο ποντίκι - Σοφία Ζαραμπούκα - Μεταίχμιο

Αισώπου μύθοι - Simone Rea - Κόκκινο

Ο Σίσυφος στο μπαλκόνι - Πέτρος Τατσόπουλος - Μεταίχμιο

Ολίβια - Ίβαν Φάλκονερ - Πατάκης

Το ψάρι του Χάρυ - Geraldine Elschner - Καλειδοσκόπιο
Ένα λιοντάρι στο Παρίσι - Beatrice Alemagna - Καλειδοσκόπιο
Η κοτούλα που ήθελε να δει τη θάλασσα - Κριστιάν Ζαλιμπουά - Πατάκης
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Ο καλόκαρδος Λύκος - Geoﬀroy de Pennart - Παπαδόπουλος
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