
 

1 

 

 
Σα βιβλία περπατούν ςτθν ΑΘΗΝΑ  

 
ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ & ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
 
Είναι γνωςτό ότι τα παιδιάζχουν πολφ περιοριςμζνθ αντίλθψθ τθσ πόλθσ ςτθν οποία ηουν. 
Γνωρίηουν ςχεδόν πάντα τθ γειτονιά τουσ και ζχουν μάκει ςτο ςχολείο τα ορόςθμα τθσ πόλθσ, 
όπωσ για παράδειγμα τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ςθμαντικά κτιρια ι κάποια μουςεία.  
τόχοσ μασ είναι  
- να διευρφνουμε το πεδίο τθσ γνωριμίασ τουσ με τθν πόλθ, τισ λειτουργίεσ και τουσ 

κατοίκουσ τθσ.  
- να τα βοθκιςουμε να εξοικειωκοφν και οικειοποιθκοφν το ευρφτερο περιβάλλον, όςο αυτό 

είναι δυνατόν 
- να τουσ δϊςουμε ερεκίςματα ϊςτε να διαβάςουν βιβλία, να παρατθριςουν, να 

εκφραςτοφν προφορικά, γραπτά και καλλιτεχνικά, με δυο λόγια να δθμιουργιςουν μια 
ςχζςθ με τθν πόλθ βαςιςμζνθ ςτισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ.  

 
Ο κυριότεροσ ςτόχοσ των δραςτθριοτιτων είναι θ απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ και το παιχνίδι. 
Διαβάηοντασ και παίηοντασ με τα βιβλία, τα παιδιά μακαίνουν, ερευνοφν, κοινωνικοποιοφνται 
και ςυνεργάηονται, αναπτφςςουν τα προςωπικά τουσ ταλζντα.  
Για να γίνει αυτό πρζπει ο εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει πολφ καλά τα βιβλία που κα προτείνει για 
επεξεργαςία ςτθν ομάδα των παιδιϊν με τα οποία κα δουλζψει.  
 
Σα ΒΙΒΛΙΑ Ε ΡΟΔΕ®, είτε λογοτεχνικά είτε όχι, δίνουν τθ δυνατότθτα να τα ςυνδυάςουμε 
μεταξφ τουσ και να ςχεδιάςουμε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ομαδικζσ ι ατομικζσ. 
Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν: 
-  να είναι διακεματικζσ, να ςυνδυάηουν δθλαδι κζματα τα οποία ανακφπτουν από 

διαφορετικά είδθ βιβλίων  
- να ζχουν ωσ αφετθρία κζματα από όλθ τθ ςχολικι φλθ κάκε τάξθσ του δθμοτικοφ 

ςχολείου- γλϊςςα, μελζτθ περιβάλλοντοσ, ιςτορία, μυκολογία, γεωγραφία, μακθματικά 
- να περιορίηονται ςε ζνα κζμα που κα επιλεγεί ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 

1. ΟΔΗΓΟΙ 
 Οι Οδθγοί προςφζρονται για ςτοχευμζνεσ περιθγιςεισ. 

Παραδείγματα: 
- Περιιγθςθ μιασ γειτονιάσ (Πλάκα, Αναφιϊτικα, Μοναςτθράκι, εμπορικό κζντρο, …) 
- Ζρευνα για τθν αρχιτεκτονικι διαφόρων εποχϊν (λεωφόροσ Βαςιλίςςθσ οφίασ, 

Ψυρρι, Εξάρχεια, …) 
- Εκνικόσ κιποσ, Πεδίον του Άρεωσ, … 
- Πλατείεσ τθσ Ακινασ (φνταγμα, πλατεία Ομονοίασ, …) 
-  
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- Λειτουργίεσ κτθρίων και θ ιςτορία τουσ (Βουλι, Παλαιά Βουλι, Μουςείο Μπενάκθ, 
Εκνικι Βιβλιοκικθ, Ακαδθμία, Πανεπιςτιμιο, Νομιςματικό Μουςείο-Μζγαρο 
λιμαν, Βυηαντινό Μουςείο- Μζγαρο Δουκίςθσ Πλακεντίασ, …) 

- Εκκλθςίεσ (Καπνικαρζα, Μθτρόπολθ, Αγία Φωτεινι, …) 
- Αρχαιολογικοί χϊροι (Αζρθδεσ, Αρχαία Αγορά, Ακρόπολθ, Ναόσ Θφαίςτου, τφλοι 

Ολυμπίου Διόσ, Κεραμεικόσ, …) 
- Αγάλματα (Ιρωεσ ςτο Πεδίον του Άρεωσ, Δρομζασ, Βφρων, Μνθμείο Εκνικισ 

υμφιλίωςθσ ςτθν πλατεία Κλαυκμϊνοσ, αγάλματα ςτον Εκνικό κιπο, …) 

 Χαρτογράφθςθ περιοχϊν τθσ Ακινασ: 
- χεδιαςμόσ χαρτϊν και διαδρομϊν 
- Εικονογράφθςθ των χαρτϊν 
- χεδιαςμόσ ενόσ ι περιςςότερων Οδθγϊν τθσ Ακινασ από τα παιδιά 

 

2. ΜΟΤΕΙΑ 
Θ επίςκεψθ ςε οποιοδιποτε μουςείο πρζπει να προετοιμαςτεί προςεχτικά.  
Βιματα: 
- Επιλζγουμε τθν ιςτορικι περίοδο με τθν οποία κα αςχολθκοφμε κακϊσ και 

ςυγκεκριμζνα εκκζματα (ο Αριςτοναφτθσ, θ Φραςίκλεια, οι Κόρεσ του Μουςείου 
Ακροπόλεωσ, οι Ιππείσ τθσ ηωφόρου του Παρκενϊνα, …) 

- Επιλζγουμε μια κεματικι ενότθτα (τα αγγεία, θ ενδυμαςία- ανδρικι, γυναικεία, 
παιδικι- τα αγάλματα τθσ Χ εποχισ, τα ςκεφθ κακθμερινισ χριςθσ, μυκικά 
πλάςματα –ηωγραφιςμζνα ςτα αγγεία, γλυπτά-  αγάλματα παιδιϊν, …) και όπου 
είναι δυνατόν τθ δουλεφουμε διαχρονικά. 

Παρατθρϊντασ τα εκκζματα, τα παιδιά μποροφν: 
- Να κάνουν καταγραφζσ και ςυγκρίςεισ 
- Να γράψουν τθν ιςτορία ενόσ απ’ αυτά 
- Να φτιάξουν το δικό τουσ Οδθγό του μουςείου 
- Να τα ςχεδιάςουν 
- Να φτιάξουν αινίγματα  
- Να γράψουν ποιιματα ι παραμφκια 
 

3. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Σα λογοτεχνικά βιβλία μποροφν να ςυνδυαςτοφν με όλουσ τουσ Οδθγοφσ τθσ Ακινασ 
που ζχουν αναφορζσ ς’ αυτοφσ τουσ χϊρουσ επίςκεψθσ. 
Παραδείγματα: 
Αρχαιότθτα 
- Το μυςτικό του δοφλου 
- Ένα κορίτςι φτερουγίηει ςτον Κεραμεικό 
19οσ αιώνασ 
- Η ιςτορία τθσ μαμάσ μου, 19οσ αιϊνασ 
- Τα χρόνια πζραςαν… οι ςελίδεσ γζμιςαν, 19οσ αιϊνασ 
- Μακρυγιάννθσ 
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ύγχρονθ Ακινα 
- Ο Πινόκιο ςτθν Ακινα  
- Ο ψεφτθσ παπποφσ 
Διαβάηοντασ ζνα λογοτεχνικό βιβλίο, οι αναγνϊςτεσ μποροφν: 
-      να ςυνομιλιςουν με τουσ πρωταγωνιςτζσ αλλά και τουσ δευτερεφοντεσ ιρωεσ 
- να πάρουν μια φανταςτικι ςυνζντευξθ για τθ ηωι ενόσ ιρωα ςτθν πόλθ (από τον 

Πζτρο τθσ Άλκθσ Ηζθ, από τθ κεά Ακθνά του Φίλιππου Μανδθλαρά, από τθν  
 
Καρυάτιδα ι από τον πειρατι του Αλζξθ Κυριτςόπουλου, από το τον γιο του φφλακα 
του μουςείου του Χριςτου Μπουλϊτθ…) 
- να πάρουν μια ςυνζντευξθ από τον ηϊντα ςυγγραφζα ενόσ βιβλίου (τθν Λότυ 

Πζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου, τον Αντϊνθ Παπακεοδοφλου, τθν Εφθ Πίνθ, …) 
- να του ςτείλουν μια επιςτολι ηθτϊντασ πλθροφορίεσ για τθν εποχι του 
- να ηωγραφίςουν τθν Ακινα τθσ εποχισ του 

 
4. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ 
Οι φωτογραφίεσ αποτελοφν ζναν ενδιαφζροντα τρόπο προςζγγιςθσ για τθν άντλθςθ 
πλθροφοριϊν ςχετικά με κάποιο κζμα. Θ παρατιρθςθ και θ ανάγνωςι τουσ, μπορεί να 
οδθγιςει ςτο: 
- να φωτογραφιςουν, να ςυγκρίνουν και να επεξεργαςτοφν τισ πλθροφορίεσ που 

δίνουν 
- να γράψουν κείμενα με αφορμι φωτογραφίεσ τθσ ςφγχρονθσ και τθσ παλιάσ 

Ακινασ 
- να οργανϊςουν μια μικρι κεατρικι παράςταςθ 
- να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τεχνικζσ    (ηωγραφικι, 

κολλάη, τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ) 
 

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Αφετθρία για τον ςχεδιαςμό παιχνιδιϊν από τα παιδιά είναι τα ίδια τα βιβλία τουσ και 
ο περιβάλλον χϊροσ. 
 
- Επιτραπζηιο παιχνίδι/ Κυνιγι του κρυμμζνου κθςαυροφ 

Θ καταςκευι ενόσ επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με κζμα τθν πόλθ τθσ Ακινασ ι ο 
ςχεδιαςμόσ ενόσ παιχνιδιοφ για τθν ανεφρεςθ, για παράδειγμα ενόσ «κθςαυροφ» 
ςε ζναν ςυγκεκριμζνο χϊρο/περιοχι (Ακρόπολθ, μια ςυνοικία, τα ςπίτια ενόσ 
δρόμου, μια πλατεία, ζνα πάρκο, …), είναι μια ςφνκετθ, ομαδικι δραςτθριότθτα θ 
οποία εμπλζκει τθ φανταςία και περιλαμβάνει πολλά ςτάδια αναδεικνφοντασ το 
ταλζντο κάκε παιδιοφ (ςφλλθψθ του παιχνιδιοφ- πλοκι, κανόνεσ, καλλιτεχνικόσ 
ςχεδιαςμόσ).  
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

6. ΕΡΕΤΝΑ 
Θ οργάνωςθ μιασ ζρευνασ ςχετικά με κάποιο κζμα που αφορά τθν Ακινα, θ ςφνταξθ 
ερωτθματολογίου και θ επεξεργαςία των ςτοιχείων που δίνουν αποτελεί μια 
ενδιαφζρουςα κι ευχάριςτθ ςφνδεςθ των μακθματικϊν με τθ λογοτεχνία.  
Αφορμι για τθν ζρευνα μπορεί να είναι θ ανάγνωςθ ενόσ βιβλίου.  
Παραδείγματα: 
- Πλανόδιο πάρκο: ζρευνα για το πράςινο ςτθν Ακινα, τουσ χϊρουσ για τα παιδιά, … 
- Μίνα: ζρευνα για τα αδζςποτα ηϊα ςτθν πόλθ, … 
- Η πόλθ μου: ζρευνα για τισ ςυγκοινωνίεσ, τουσ ξζνουσ ςτθν Ακινα, … 
- Άλλοι καιροί, άλλα παιδιά: ζρευνα για τθ ηωι των παιδιϊν άλλοτε και ςιμερα 

 
 

7. ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
 
Βιβλίο      Θζματα 

Στθν αγορά των Αρχαίων Ακθναίων Ιςτορίατθσ αρχαίασ 
Ακινασ/φυτά/αρχαίοι 
κεοί/κακθμερινι ηωι/εμπόριο/ 
δθμόςια κτιρια 

Περίπατοι ςτθν Ακινα     Εκνικόσ κιποσ/φυτά, πουλιά 
Θ προεδρικι φρουρά 

Η Ακινα ςε 7 διαδρομζσ Βυηαντινά/ Οκωμανικά 
μνθμεία/ κτιρια 

Μίνα: τα αδζςποτα Ηϊα ςτθν 
πόλθ/μνθμεία/δρόμοι 

 
Τότε που χτιηόταν ο Παρκενϊνασ/Περικλισ

 Αρχιτεκτονικι/Ακρόπολ
θ/κακθμερινι ηωι /πρόςωπα 
τθσ αρχαίασ πόλθσ 

  
Επιμζλεια προτάςεων: Μαρίηα Ντεκάςτρο, κριτικόσ βιβλίων για παιδιά 

 


