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Για άλλη μια χρονιά, ηΓια άλλη μια χρονιά, ηΓια άλλη μια χρονιά, η
χριστουγεννιάτικη αναγνωστικήχριστουγεννιάτικη αναγνωστικήχριστουγεννιάτικη αναγνωστική

δράση του skeftomaikaigrafo.blogδράση του skeftomaikaigrafo.blogδράση του skeftomaikaigrafo.blog
είναι γεγονός!είναι γεγονός!είναι γεγονός!

   
Φτιάξε ένα ζεστό, λαχταριστόΦτιάξε ένα ζεστό, λαχταριστόΦτιάξε ένα ζεστό, λαχταριστό

ρόφημα και ετοιμάσου να επιλέξειςρόφημα και ετοιμάσου να επιλέξειςρόφημα και ετοιμάσου να επιλέξεις
τα βιβλία που θα διαβάσεις φέτοςτα βιβλία που θα διαβάσεις φέτοςτα βιβλία που θα διαβάσεις φέτος

στις γιορτές!στις γιορτές!στις γιορτές!
   

Πόσα βιβλία θα καταφέρουμε ναΠόσα βιβλία θα καταφέρουμε ναΠόσα βιβλία θα καταφέρουμε να
διαβάσουμε φέτος; Διάλεξε τονδιαβάσουμε φέτος; Διάλεξε τονδιαβάσουμε φέτος; Διάλεξε τον

βοηθό σου, φτιάξε τη λίστα σου καιβοηθό σου, φτιάξε τη λίστα σου καιβοηθό σου, φτιάξε τη λίστα σου και
διάβασε όσα περισσότερα βιβλίαδιάβασε όσα περισσότερα βιβλίαδιάβασε όσα περισσότερα βιβλία

μπορείς!μπορείς!μπορείς!

Ελπίζω να περάσετε τέλεια!Ελπίζω να περάσετε τέλεια!Ελπίζω να περάσετε τέλεια!

Κυρία ΜατίναΚυρία ΜατίναΚυρία Ματίνα
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                                                                                                   ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ
   

Επίλεξε τον χριστουγεννιάτικο βοηθό σου. ΚόψεΕπίλεξε τον χριστουγεννιάτικο βοηθό σου. ΚόψεΕπίλεξε τον χριστουγεννιάτικο βοηθό σου. Κόψε
τους σελιδοδείκτες και χρησιμοποίησέ τους!τους σελιδοδείκτες και χρησιμοποίησέ τους!τους σελιδοδείκτες και χρησιμοποίησέ τους!

Φτιάξε τη λίστα σου. Πρόσθεσε όσα βιβλία θαΦτιάξε τη λίστα σου. Πρόσθεσε όσα βιβλία θαΦτιάξε τη λίστα σου. Πρόσθεσε όσα βιβλία θα
ήθελες να διαβάσεις μέσα στις γιορτές.ήθελες να διαβάσεις μέσα στις γιορτές.ήθελες να διαβάσεις μέσα στις γιορτές.

Κύκλωσε τον αριθμό των βιβλίων που σκοπεύεις ναΚύκλωσε τον αριθμό των βιβλίων που σκοπεύεις ναΚύκλωσε τον αριθμό των βιβλίων που σκοπεύεις να
διαβάσεις. Μετά βάλε Χ σε όσα πράγματα ισχύουνδιαβάσεις. Μετά βάλε Χ σε όσα πράγματα ισχύουνδιαβάσεις. Μετά βάλε Χ σε όσα πράγματα ισχύουν
για τη λίστα σου.για τη λίστα σου.για τη λίστα σου.

Κάνε μια μικρή βιβλιοπαρουσίαση!Κάνε μια μικρή βιβλιοπαρουσίαση!Κάνε μια μικρή βιβλιοπαρουσίαση!

Αν ολοκλήρωσες την πρόκληση, εκτύπωσε τοΑν ολοκλήρωσες την πρόκληση, εκτύπωσε τοΑν ολοκλήρωσες την πρόκληση, εκτύπωσε το
αναμνηστικό σου και τα αυτοκόλλητα.αναμνηστικό σου και τα αυτοκόλλητα.αναμνηστικό σου και τα αυτοκόλλητα.   
1 βιβλίο = 1 αυτοκόλλητο1 βιβλίο = 1 αυτοκόλλητο1 βιβλίο = 1 αυτοκόλλητο
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ΒΗΜΑ 1οΒΗΜΑ 1οΒΗΜΑ 1ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥ

Κρίσπι η ΑτρόμητηΚρίσπι η ΑτρόμητηΚρίσπι η Ατρόμητη
Διάλεξε την Κρίσπι ανΔιάλεξε την Κρίσπι ανΔιάλεξε την Κρίσπι αν

προτιμάς τα βιβλία μυστηρίουπροτιμάς τα βιβλία μυστηρίουπροτιμάς τα βιβλία μυστηρίου

ή περιπέτειας!ή περιπέτειας!ή περιπέτειας!

Μάρβι ο ΜελετηρόςΜάρβι ο ΜελετηρόςΜάρβι ο Μελετηρός
Διάλεξε τον Μάρβι αν διαβάζειςΔιάλεξε τον Μάρβι αν διαβάζειςΔιάλεξε τον Μάρβι αν διαβάζεις

όποιο βιβλίο πέσει στα χέριαόποιο βιβλίο πέσει στα χέριαόποιο βιβλίο πέσει στα χέρια
σου, ανεξάρτητα απ' το είδος!σου, ανεξάρτητα απ' το είδος!σου, ανεξάρτητα απ' το είδος!

Κρις ο ΒιβλιοφάγοςΚρις ο ΒιβλιοφάγοςΚρις ο Βιβλιοφάγος
Διάλεξε τον Κρις αν πιστεύειςΔιάλεξε τον Κρις αν πιστεύειςΔιάλεξε τον Κρις αν πιστεύεις

πως μπορείς να διαβάσεις όλα ταπως μπορείς να διαβάσεις όλα ταπως μπορείς να διαβάσεις όλα τα
βιβλία που βρίσκονται στη λίσταβιβλία που βρίσκονται στη λίσταβιβλία που βρίσκονται στη λίστα

σου!σου!σου!

Διάλεξε τον βοηθό που θα σε συντροφεύσει στοΔιάλεξε τον βοηθό που θα σε συντροφεύσει στοΔιάλεξε τον βοηθό που θα σε συντροφεύσει στο

ταξίδι της αναγνωστικής δράσης!ταξίδι της αναγνωστικής δράσης!ταξίδι της αναγνωστικής δράσης!
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Β Η Μ Α  2 Ο
Φ Τ Ι Α Ξ Ε  Τ Η  Λ Ι Σ Τ Α  Σ Ο Υ

( Β Α Λ Ε  Ο Σ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  Θ Ε Λ Ε Ι Σ  Ν Α  Δ Ι Α Β Α Σ Ε Ι Σ )

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ Τ Ι Τ Λ Ο Σ T O  Ε Χ Ω T O  Θ Ε Λ Ω
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ΒΗΜΑ 3οΒΗΜΑ 3οΒΗΜΑ 3ο
Πόσα βιβλία θέλεις να διαβάσεις;Πόσα βιβλία θέλεις να διαβάσεις;Πόσα βιβλία θέλεις να διαβάσεις;

111 222 333

444 555 666

7+7+7+
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(Κύκλωσε!)(Κύκλωσε!)(Κύκλωσε!)



Φέτος, θέλω να διαβάσω ένα
βιβλίο που...

Έχει πανέμορφο εξώφυλλο

Πρωταγωνιστεί ο Άγιος Βασίλης 

Είναι περιπέτεια 

Διαδραματίζεται στο διάστημα 

Θεωρείται κλασικό 

Είναι μα αστυνομική ιστορία

Μιλάει για ταξίδια 

Υπάρχει μέσα μια παρέα παιδιών 

Ο πρωταγωνιστής είναι ζωάκι 

Διαδραματίζεται σε άλλη χώρα 

Μιλάει για μια δυνατή φιλία

 Στο χάρισε κάποιος που αγαπάς 

Το έχεις διαβάσει ήδη μια φορά 

Έχει μέσα ιππότες 

Είναι μια φανταστική ιστορία 

Πρωταγωνιστής είναι ένα ρομπότ 

Διαδραματίζεται σε άλλη εποχή 

Έγινε ταινία 

Είναι μια κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία
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Τίτλος: _____________

Περίληψη: Ζωγράφισέ το!

Το βιβλίο μου

Πόσο μου άρεσε;

Τι μου άρεσε περισσότερο;
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Τίτλος: _____________

Το βιβλίο μου

Πόσο μου άρεσε;

Περίληψη:

Τι μου άρεσε περισσότερο;

Ζωγράφισέ το!
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Τίτλος: _____________

Το βιβλίο μου

Πόσο μου άρεσε;

Περίληψη:

Τι μου άρεσε περισσότερο;

Ζωγράφισέ το!
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Σελιδοδείκτες με
τους βοηθούς μου!
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NO
RTH POLE

OFFICE

ο/η ___________________ συμμετείχε στην
αναγνωστική πρόκληση του
skeftomaikaigrafo.blog για το 2022 και
διάβασε συνολικα ___ βιβλία.

τα καταφερες περιφημα! Συνέχισε να
διαβάζεις!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2022

Καλά Χριστούγεννα!
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ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΕΚΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΕ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΨΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΣΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΟΥ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑΚΙ!

Αυτοκόλλητα
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