
Βιβλία για το γάλα 
Μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας (ή να δανειστούμε από τη 

βιβλιοθήκη της περιοχής μας) με κάποια βιβλία που έχουν θεματολογία σχετική 

με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ενδεικτικοί οι ακόλουθοι τίτλοι: 

«Δεν μου αρέσει το γάλα», Μάκης Τσίτας, Ψυχογιός 

 

«Τι ρόλο παίζει αυτή η αγελάδα;», Λήδα Βαρβαρούση, Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος 

 

 

 

 1 



«Ευτυχώς ο μπαμπάς έφερε το γάλα», Gaiman Neil, Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος 

 

«Το μαγικό παγωγό», Ράμος Νίκος, Εκδόσεις Ιπτάμενο κάστρο 
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«Εγώ, εγώ, εγώ και ένα χωνάκι παγωτό», Κατερίνα Τζαβάρα, Διάπλους 

 

«Η Έλσα και ο σοκολάτα με γάλα», Σεχίδου Όλγα, Παρατηρητής 
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«Το κορίτσι με το γάλα», Αίσωπος, SUSAETA 

 

«Το πουλί που έδινε γάλα», Μελίτα Αντωνιάδου, Πατάκης 
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«Η χώρα από παγωτό», Σταυρούλα Λιανού, Φυλάτος 

 

«Ποιος πήρε το τυρί μου», Spencer Johnson, Κλειδάριθμος 
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«Ο μυστηριώδης κλέφτης του τυριού», Stilton Geronimo, Κέδρος 

 

«Τυροκοφτερός», Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, Ελληνοεκδοτική 

 

Στη συνέχεια μπορούμε με αφορμή το βιβλίο που διαβάσουμε να κάνουμε 

διάφορες δράσεις:  

- Ζωγραφίζουμε τα μέρη που διαδραματίζεται η ιστορία 

- Ζωγραφίζουμε τους ήρωες σε κάποιες στιγμές της δράσης 

- Ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας σε κάποια στιγμή της δράσης παρέα με 

κάποιους ήρωες του βιβλίου. 
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- Ζωγραφίζουμε τον ήρωα ενός άλλου βιβλίου να «επικοινωνεί» με 

κάποιον ήρωα του βιβλίου που διαβάσαμε. 

- Διαλέγουμε στιγμές της ιστορίας  με τη μεγαλύτερη αγωνία ή τις πιο 

αστείες και τις ζωγραφίζουμε. 

- Φαναζόμαστε το σπίτι, τον προσωπικό χώρο ενός ήρωα του βιβλίου. Στη 

συνέχεια σκεφτόμαστε τι θα θέλαμε να κάνουμε μαζί του αν μας καλούσε στο 

σπίτι του. Ζωγραφίζουμε αυτή τη σκηνή.  

- Χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες και ζωγραφίζουμε διαφορετικά επεισόδια 

της ιστορίας. Στο τέλος  τοποθετούμε τις ζωγραφιές μας στη σωστή σειρά.   

- Ρωτούμε τους συμμαθητές μας: «αν είχε κι άλλον χώρο ο ζωγράφος του 

βιβλίου, τι άλλο θα μπορούσε να δημιουργήσει;» Προεκτείνουμε τις εικόνες του 

βιβλίου.  

-Σχεδιάζουμε έναν ήρωα του βιβλίου που έχουμε διαβάσει και γεμίσουμε 

το περίγραμμά του με το χρώμα που μας αρέσει. Ύστερα βάζουμε τις ζωγραφιές 

στον τοίχο και συζητάμε για την επιλογή μας. Η επιλογή που κάναμε συνδέεται 

και με τα συναισθήματά μας για τον συγκεκριμένο ήρωα και την άποψή μας γι’ 

αυτόν.   

- Προσθέτουμε τη δική μας εικονογράφηση στο βιβλίο. 

- Φτιάχνουμε το περίγραμμα ενός ήρωα του βιβλίου και μέσα σε αυτό 

«γράφουμε» διάφορα συνθήματα, φράσεις, ποιήματα, ευχές, σκέψεις μας για τον 

ήρωα αλλά. 

- Φτιάχνουμε σελιδοδείκτες ζωγραφίζοντας σε ορθογώνια χαρτονάκια 

εικόνες από το βιβλίο.  

- Δημιουργούμε μια διαφημιστική αφίσα για το βιβλίο. 

- Φτιάχνουμε το δικό μας εξώφυλλο για το αγαπημένο μας βιβλίο. 

Μπορούμε να βάλουμε έναν διαφορετικό τίτλο και να προσθέσουμε ένα μικρό 

κειμενάκι στο οπισθόφυλλο.    

- Διπλώνουμε ένα χαρτί Α3 και κάθε ένας ζωγραφίζει τέσσερις εικόνες από 

το βιβλίο που διάβασε με «συννεφάκια». Στη συνέχεια γεμίζουμε τα συννεφάκια 

με λόγια.  

 7 



- Ζωγραφίζουμε σε χαρτόνι ένα εικονικό «δάπεδο»  (π.χ. θάλασσα, εξοχή, 

πάτωμα σπιτιού, πλατεία). Μετά κατασκευάζουμε διάφορα αντικείμενα που 

αναφέρονται στο βιβλίο (σπίτια, δέντρα, βάρκες, ήρωες κλπ.) και τα κολλάμε στο 

εικονικό αυτό «δάπεδο». Έτσι έχουμε φτιάξει σε μακέτα χαρακτηριστικές σκηνές 

του βιβλίου. 

- Με πηλό ή και με πλαστελίνη μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα ζώα ή 

άλλους ήρωες της ιστορίας που θα έχουμε διαβάσει ή αφηγηθεί. Με τα ίδια 

ακριβώς υλικά μπορούμε να συμπληρώσουμε την μακέτα της ιστορίας (χώρος, 

σπίτια, ήρωες κλπ).  
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