
 

 

Λέσχη Ανάγνωσης 

«Βιβλιωρύχοι»  



 

 

Στο σχολείο μας βουτάμε στα βιβλία!  



 

 

Εν αρχή….  

 Στην αρχή της σχολικής χρονιάς επιλέγoυμε το θέμα της Λέσχης Ανάγνωσης και 

το χωρίζουμε σε 6 υποενότητες  

 Τυπώνεται η αφίσα με το θέμα και με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 

Βιβλιωρύχων  

 Το θέμα ανακοινώνεται σε μαθητές και γονείς  



 

 

 



 

 

Από το θέμα στην εκτέλεση  



 

 

Ένα μήνα πριν την Λέσχη Ανάγνωσης 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά η 

βιβλιογραφία του κάθε θέματος και οι 

ώρες διεξαγωγής των Βιβλιωρύχων   



 

 

Επιλογή βιβλίου  

 Τα παιδιά έρχονται στη βιβλιοθήκη για να επιλέξουν 

βιβλίο από την ειδική προθήκη που εκθέτονται τα 

βιβλία   

 Ατομικά - ομαδικά - μικτές ομάδες - απόφοιτοι - γονείς - 

παιδαγωγοί   

 Ο ρόλος της βιβλιοθήκης ενισχύεται  

 Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αναζητούν βιβλία για ένα 

συγκεκριμένο θέμα  



 

 

 Στόχος είναι να μελετήσουν το βιβλίο που επέλεξαν στο σχολείο ή στο 

σπίτι και να διαλέξουν ένα απόσπασμα που τους άρεσε και είναι σχετικό 

με το θέμα που ασχολούμαστε   



 

 

Διαχωρισμός Εργασιών  

 Ορίζεται ένας υπεύθυνος βιβλίου – συντονιστής, ο οποίος 

δανείζεται το βιβλίο, το δίνει στα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας του και στη συνέχεια, αφού το έχουν μελετήσει 

όλοι, ο υπεύθυνος - συντονιστής το επιστρέφει στη 

βιβλιοθήκη  

 Η ομάδα έρχεται στη βιβλιοθήκη για να συζητηθεί το 

περιεχόμενο και η έκταση του αποσπάσματος   

Ξεκινάμε!!!  



 

 

 Ξεκινούν οι πρόβες! Στα διαλείμματα, στα σπίτια, στις τάξεις!  

 



 

 

Προετοιμασία χώρου  



 

 

Προετοιμάζεται ο χώρος 

και το σκηνικό των 

Βιβλιωρύχων από τα ίδια τα 

παιδιά   



 

 

Οι Βιβλιωρύχοι ξεκινούν  

 Παρασκευή απόγευμα, γονείς και παιδιά συγκεντρωνόμαστε στον Πολυχώρο 
καθισμένοι σε έναν μεγάλο κύκλο και ξεκινάμε να ακούμε τα αποσπάσματα 
των παιδιών  

 Δεν υπάρχουν μικρόφωνα και παρατηρούμε την εξέλιξη της φωνής τους 

συνάντηση με την συνάντηση, χρονιά με την χρονιά  



 

 

 

Οι Βιβλιωρύχοι ξεκινούν  

 Οι μαθητές κατακτούν τη δύναμη μιας καλής ανάγνωσης και την χαρά να 

μοιράζονται την ανάγνωση με άλλους, παιδιά και ενήλικες  

 Ενισχύεται το αίσθημα της κοινότητας του σχολείου  



 

 

 Τα αποσπάσματα μπορεί να είναι πλαισιωμένα με θεατρικό 

αυτοσχεδιασμό ή με κάποιο μουσικό όργανο  

 

Μικροί Βιβλιωρύχοι  

 Οι Μικροί Βιβλιωρύχοι διεξάγονται για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου  

 Αναγνώστες είναι οι γονείς και τα παιδιά ακροατές   

  



 

 

 



 

 

Η αύξηση μέσα στα χρόνια  
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Διαβάζουμε ποίηση!  
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