


Ο πξμςικόπ έγιμε τίλξπ μαπ και ςξσ δίμαμε βιβλία μα 

τάει.  

Τζώμμσ Εαγξοαίξπ Β1

Μια ηλιόλξσρςη, καλξκαιοιμή μέοα έμαπ γεμμαιόδχοξπ 

και πξλύ όμξοτξπ πξμςικόπ πήγε μια βόλςα ρςξσπ 

δοόμξσπ για μα πεοπαςήρει. 

Αμαρςάρηπ Σξύγιαμμηπ Β1

Ξατμικά ςι βλέπχ! 

Έμα πξμςίκι μα ςοώει βιβλία! 

Λσδία Φσμςαμή Β1

Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ 

έφαυμε για δξσλειά. 

Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1

Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη. 

Έλεμα Γκινάμα Β1

Κάποιος έκλεψε έμα βιβλίο γι’ αυτό έπρεπε μα λύσει το 

μυστήριο. 

Αμδρέας Γκερμπεσιώτης Β1



Τξσ άοερε μα ςοώει βιβλία, ειδικά ςα βιβλία μσρςηοίξσ. 

Χούρα Αμςωμξπξύλξσ Β1

Η Τίςα Γοαβιέοα γέμμηρε δύξ παιδάκια ςξ βοάδσ. 

Αοιρςίμα Γεωογξπξύλξσ Β1

Η Τίςα Γοαβιέοα ςξσ είπε: <<Θέλειπ μα δξσλέφξσμε μαζί ρςη βιβλιξθήκη;>> 

Δέρπξιμα Λέμη Β1

Ύρςεοα βγήκαμε ένχ και παίναμε μπάρκες και

κσμηγηςό. 

Νικόλαπ Καμελλόπξσλξπ Β1



Δκείμη ςη ρςιγμή ακξύρςηκαμ βήμαςα. Ήςαμ ςα παιδιά! Ήοθαμ μα δαμειρςξύμ βιβλία. 

Πασλίμα Τοίγκα Β1

-Ψάυμχ έμα βιβλίξ πξσ ςξ λέμε <<Κξιμχμέμη>>. 

-Ωοαία, επειδή ςξ ίδιξ φάυμχ κι εγώ, πάμε μα ςξ βοξύμε; 

Αλίκη Σςαμαςάκη Β1

<<Παοάνεμξ όμξμα!>>, ρκέτςηκα. Τξμ οώςηρα αμ θέλει μα έοθει ρςξ ρπίςι μξσ για ταγηςό. 

Μαοία Καςρίκα Β1

Μεςά από δύξ ώοεπ βοήκα ςξμ κλέτςη! Ήςαμ έμα πξμςίκι. 

Γιάμμηπ Παςέληπ Β1

Ξατμικά είδα όλα ςα βιβλία δαγκχμέμα. 

Αλέναμδοξπ Μαμςέλξπ Β1



Μια τξοά όλα ςα παιδιά νεμύυςηραμ για μα δξσμ ςξμ 

Βιβλιξπόμςικα.

Δσγεμία Λιάρκξσ Β2

Και από ςόςε έγιμαμ τίλξι και μέμξσμ μαζί πια και παίζξσμ μαζί.

Αλέναμδοξπ Βαριλειάδηπ Β2

Μια τξοά κι έμαμ καιοό ήςαμ ξ Βιβλιξπόμςικαπ

και μαγείοεσε με ςα παιδιά ςξσ.

Βαρίληπ Γκαβξγιαμμάκηπ Β2

Μια μέοα έμα από ςα πξμςικάκια νύπμηρε και κξίςανε από ςξ παοάθσοξ.

Αοεςή Φξσομάοξσ Β2

Μια μέοα ξ Βιβλιξπόμςικαπ πήγε ρε έμα ρυξλείξ πξσ ςξ έλεγαμ Ι.Μ.Παμαγιχςόπξσλξπ.

Μαοκέλλα Πάςοα Β2



Τξσπ άοερε μα ςοώμε βιβλία.

Αλέναμδοξπ Λιάκξπ Β2

«Μια γάςα! Αααααα!!!», τώμαναμ ςα πξμςίκια.

Κωρςήπ Νςάγκαπ Β2



Ο Βιβλιξπόμςικαπ και η ξικξγέμειά ςξσ έςοεναμ βαθιά βαθιά ρςξ δάρξπ, όπξσ βοήκαμ έμαμ 

θηρασοό.

Γιώογξπ Γιακαλήπ Β2

Μια μέοα ξ Βιβλιξπόμςικαπ πήγε μα πεοπαςήρει και νατμικά μπήκε ρ’ έμα διαρςημόπλξιξ υχοίπ μα 

ςξ καςαλάβει.

Σςέταμξπ Παοαρκεσόπξσλξπ Β2

Μια τξοά κι έμαμ καιοό ήςαμ ξ Μίμηπ Καρεοάκηπ ρςξμ Γαλανία και πξλεμξύρε με ςξσπ κακξύπ.

Αοιρςείδηπ Αμδοικόπξσλξπ Β2

Ο Βιβλιξπόμςικαπ ήθελε μα ποξρκαλέρει παιδιά κι έκαμε πάοςι ρςξ ρπίςι ςξσ και κάλερε ςημ 

Πεμςάμξοτη, ςξμ Πιμόκιξ και άλλξσπ πξλλξύπ.

Ναμξύκα Ξύδη Β2
Έςοχγε ςόρα βιβλία, πξσ ςα παιδιά δεμ είυαμ για μα 

διαβάρξσμ και δεμ άμςευαμ άλλξ ασςήμ ςημ 

καςάρςαρη.

Βαρίληπ Κξσςρξμπέληπ Β2





Τα παιδιά βξήθηραμ ςη δαρκάλα μα δει πξιξπ ςοώει ςα βιβλία και αμακάλσφαμ ςξμ «έμξυξ». 

Ήςαμ ξ Βιβλιξπόμςικαπ! 

Γιάμμηπ Καςρίγιαμμηπ Β3

«Θα ςοώχ λίγξ από ςα βιβλία για μα γίμχ ρξτόπ δάρκαλξπ», είπε ξ Βιβλιξπόμςικαπ. 

Πέςοξπ Βαριλειάδηπ Β3

Έκαμε μάθημα ρςιπ γάςεπ και ςξσπ έμαθε ςημ αλταβήςα. 

Λέμη Λιάκξσ Β3



Τα παιδιά βοήκαμ ςη «Χιξμάςη» μιρξταγχμέμη! Δίδαμ ςξμ 

Βιβλιξπόμςικα και ςξμ πήοαμ ρςημ ςάνη. 

Δημήςοηπ Σξτιαμόπ Β3

Ήθελε μα βοει πξλλξύπ τίλξσπ, αλλά δεμ μπξοξύρε, γιαςί ήςαμ 

μικοξύληπ. 

Κωμρςαμςίμα Πξλύζξσ Β3

Κάθε μέοα έβλεπαμ ςα δαγκχμέμα βιβλία. Τα έςοχγε ξ 

Βιβλιξπόμςικαπ! 

Γιάμμηπ Μάοκξπ Β3



Κάθε βοάδσ πήγαιμε ρςξ ρυξλείξ και έςοχγε βιβλία. 

Παμαγιώςηπ Αβίμςξγλξσ Β3

Δγώ ςα βιβλία ςα ςοώχ και ςα διαβάζχ! 

Παμαγιώςηπ Βξύλγαοηπ Β3

Και ςόςε έγιμαμ ξι καλύςεοξι 

τίλξι για πάμςα και κάθε μέοα 

έκαμαμ μάθημα ρςημ ςάνη μαζί 

με ςα παιδιά. 

Δσμξοτία Κξσληριάμη Β3

Τξμ είδαμ μα διαβάζει ςημ  

«Κξκκιμξρκξστίςρα» και 

μεςά δάγκχρε ςξ βιβλίξ. 

Σςεταμία Κεοαςρή Β3



«Ασςή η δαγκχμιά είμαι από 

πξμςικό! Μα ςόρξ μεγάλη δαγκχμιά 

από ςόρξ μικοό πξμςικό;» Ήςαμ από 

ςξμ Βιβλιξπόμςικα. 

Σςέταμξπ Σκλαβξύμξπ Β3

Σ’ έμα ρυξλείξ είυε πάει ξ 

Βιβλιξπόμςικαπ μαζί με ςξμ αδεοτό 

ςξσ ςξμ Τεμπελξπόμςικα πξσ δε 

διάβαζε βιβλία. 

Άγγελξπ Παπαρςαμαςίξσ Β3

Ασςόπ ξ πξμςικόπ ήςαμ ξ ρξτόςεοξπ 

από όλξσπ ςξσπ πξμςικξύπ, γιαςί 

είυε τάει πξλλά βιβλία. 

Κωμρςαμςίμξπ Τρεκξύοαπ Β3



Τξ μόμξ πξσ βοήκα κάςχ από κάθε κλεμμέμξ 

βιβλίξ ήςαμ παςημαριέπ πξμςικξύ.

Ασςό ςξ ρςξιυείξ με βξήθηρε πάοα πξλύ!

Σταυρουλιδάκης Αμτώμης Β4

Μια μέοα αιρθάμθηκε κάςι πεοίεογξ πξσ ςξμ 

έκαμε πξλύ υαοξύμεμξ αλλά δεμ ήνεοε ςι ήςαμ 

ασςό…

Λουμίδη Μάχη Β4



Ο Βιβλιξπόμςικαπ είυε έμα ποόβλημα…

η γσμαίκα ςξσ θα γεμμξύρε μια μικοή 

Βιβλιξταγίςρα κι έςρι έςοχγε δέκα βιβλία 

ςημ ημέοα!

Κιμδύμη Μελίμα Β4

Ο πξμςικόπ τώμανε ςιπ γάςεπ μα 

έοθξσμ ρςη τχλιά ςξσ και ςξσπ 

έμαθε ςημ αλταβήςα.

Φίλιππα Έλεμα Β4

Κάθε μέοα ξ Βιβλιξπόμςικαπ έςοχγε παοαμύθια, 

λενικά, ξδηγίεπ και εγκσκλξπαίδειεπ!

Καλλέργης Κωμσταμτίμος Β4



Έμα βοάδσ έρκαφε μια ςούπα,

μια σπόγεια ςούπα

κι όςαμ μπήκε ρςξ βιβλιξπχλείξ

κούτςηκε μέρα ρςξ ςαμείξ.

Μιστριώτης Κωμσταμτίμος Β4

Η παγίδα έπιαρε ςξμ κλέτςη!

Σε πιάραμε ρςα ποάρα!

Μα ασςόπ είμαι έμαπ Βιβλιξπόμςικαπ!

Χμμμ… Ίρχπ μα γίμει βξηθόπ ρςη 

βιβλιξθήκη!

Φωτόπουλος Χρήστος Β4







Τημ άλλη μέοα ςα βιβλία

είυαμ δαγκχθεί!

Σςα παιδιά δεμ άοερε καθόλξσ ασςό 

και ςξσ έρςηραμ παγίδα!

Μιχαηλίδης Στέφαμος Β4


