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Μεγάλα Νήπια



Τα Μεγάλα Νήπια από το Νηπιαγωγείο
Λιλιπούπολη, επισκέφτηκαν τη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στο Βιωματικό
Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής ζωγράφισαν

και αφηγήθηκαν τις εντυπώσεις από την
επίσκεψή τους στη Βιβλιοθήκη. Ιστορίες απλές,

ιστορίες φανταστικές γεμάτες χιούμορ και
αλήθειες.

 
 

Επιμέλεια
Ελένη Γκόρα

Η Λιλιπούπολη πάει Βιβλιοθήκη



Εμείς όταν πήγαμε στη Βιβλιοθήκη διαβάσαμε
ένα παραμύθι, όπως κάνουμε και στο σχολείο.
Στην κυρία εκεί χαρίσαμε και ένα βιβλίο από
τη βιβλιοθήκη μας. Είχε πολλά βιβλία! Μετά

γυρίσαμε πίσω με το σχολικό.
 

Νίκη Κ.



Το σχολείο μου έχει ένα κίτρινο σχολικό. Το
πήραμε για να πάμε στη Βιβλιοθήκη. Όταν

μπήκαμε μέσα, είδαμε πολλά βιβλία και στο
τέλος τους χαρίσαμε ένα βιβλίο από την τάξη

μας.
 

Σοφία Κ. 



Μια μέρα πήραμε το σχολικό και πήγαμε στη
Βιβλιοθήκη, όπου διαβάσαμε καθισμένοι στα
τραπεζάκια τον Πινόκιο. Μετά ξαναπήραμε το

σχολικό και φύγαμε.
 

Ευάγγελος 



Χθες πήραμε από το σχολείο το σχολικό και
πήγαμε στη Βιβλιοθήκη. Η Σοφία, όταν

διαβάζαμε τον Πινόκιο, ζωγράφιζε πατάτες.
Χαχα!

 
Γιώργος Δ.



Αυτό είναι το σπίτι μου και μια μπανάνα. Εγώ
πηγαίνω στο σπίτι του Αλέξανδρου, αλλά χθες

πήγαμε στη Βιβλιοθήκη. Διαβάσαμε τον
Πινόκιο και τώρα θέλω να ζωγραφίσω ένα

πεπόνι.
 

Σοφία Σ. 



Μου αρέσουν πολύ οι μπανάνες. Στο σχολείο
μου τρώω πάντα ένα φρούτο. Χθες πήγαμε στη

Βιβλιοθήκη και μετά γυρίσαμε στο σχολείο. 
 

Γιώργος Π.



Στο σχολείο μου δεν έφαγα μπανάνα, 
αλλά πήγα στη Βιβλιοθήκη και έφτιαξα ένα

πεπόνι με τη Σοφία. Μου άρεσε που διαβάσαμε
τον Πινόκιο!

 
Αλέξανδρος Δ.



Μια μέρα πήραμε το αυτοκίνητο από το σπίτι
μου και πήγαμε στην πλατεία μαζί με τη μαμά
και τον μπαμπά μου. Έφαγα μια μπανάνα και

είδα πολλά βουνά.
 

Δημήτρης Κ.



Ένα πρωινό πήραμε το σχολικό και πήγαμε στη
Βιβλιοθήκη. Διαβάσαμε παραμύθια και

γυρίσαμε στη Λιλιπούπολή. Τη Λιλιπούπολη
την έχω μέσα στην καρδιά μου!

 
Αργύρης Μ.



Χθες ξεκινήσαμε από το σχολείο, πήραμε το
σχολικό και πήγαμε στη Βιβλιοθήκη. 

Εκεί φτιάξαμε ένα βιβλίο με μία κυρία και μετά
φύγαμε! 

 
Αλέξανδρος  Ζ.



Χθες από το σχολείο πήραμε το σχολικό και
πήγαμε στη Βιβλιοθήκη. Εκεί είδαμε πολλά

βιβλία και γυρίσαμε πίσω πάλι στο σχολείο.

Αριστείδης Κ.



Το σχολείο μου το αγαπώ. Μου αρέσουν τα
ρομπότ που έχουμε εδώ. Αλήθεια, περνάω

πολύ καλά!

Μαρία-Βασιλική Τ.





Τα Μεγάλα Νήπια από το Νηπιαγωγείο
Λιλιπούπολη, επισκέφτηκαν τη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στο Βιωματικό
Εργαστή́ριο Δημιουργικής Γραφής

ζωγράφισαν και αφηγήθηκαν τις εντυπώσεις
από την επίσκεψή τους στη Βιβλιοθήκη.

Ιστορίες απλές, ιστορίες φανταστικές
γεμάτες χιούμορ και αλήθεια!


