Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Α. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
1. Εκδόσεις Άγκυρα:

«Ο δάσκαλος µε βιολί και το αστέρι», Θ. Χορτιάτη (φιλία –
συντροφικότητα)
2. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα:

«Το αλφαβητάρι της φύσης»*, Μ. Φραγκιά

(διαφορετικότητα)

3. Εκδόσεις Κάκτος:

«Τα φιλαράκια», Μπλαζεγιόφσκι Μαρία
(φιλία – διαπροσωπικές σχέσεις)
4. Εκδόσεις Καστανιώτη:

«Τα τρία παιδιά», Ι. ∆. Ιωαννίδη

(διαφορετικότητα)

Εκδόσεις Κέδρος:
«Χωρίς κοτσάνι», Ι. ∆. Ιωαννίδη

(φιλία – συντροφικότητα)

5.


6. Εκδόσεις Μίνωας:

«Ο άνθρωπος µε την κόκκινη µύτη», Ούβε Σέφλερ
(διαφορετικότητα)
7. Εκδόσεις Καλέντης, ∆ιεθνής Αµνηστία:

«Η χώρα µε τους παράξενους ανθρώπους», Ανδρικόπουλος
Νικόλας
(διαφορετικότητα – ξενοφοβία)

«Η ∆όνα Τερηδόνα και το µυστικό της γαµήλιας τούρτας»*,
Ευγένιος Τριβιζάς
(σωµατική υγεία)
8. Εκδόσεις Μικρή Μίλητος:

Ρίκο Κοκορίκο

Η οικογένεια Πρασίνου πάει διακοπές

Άλλος για το πλοίο

Το ροµπότ µε το αληθινό διαµάντι

Το λαίµαργο γουρουνάκι

(ξενοφοβία)
(ισοτιµία)
(συντροφικότητα)
(αυτοεκτίµηση)
(λαιµαργία)
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Ο Πάνω και ο Κάτω
Να µε λέτε Λαρίτσα

(συνύπαρξη)
(οικογένεια)

9. Εκδόσεις Πατάκη:

«Μαζί θα περάσουµε το χειµώνα, είπε το έλατο», Μάνος
Κοντολέων
(φιλία – διαπροσωπικές σχέσεις)

«Το άγαλµα που κρύωνε», Χρήστος Μπουζώνης
(πρόσφυγες)











«Το παραµύθι της γέφυρας», Βαγγέλης Ηλιόπουλος
(διχόνοια – προκατάληψη)
«Τα µαγικά µου αυτιά», Βούλα Μάστορη
(διαφορετικότητα)
«Πού είναι πάλι ο Πουσιπάλι;»,
Φιλοµήλα Βακάλη – Συρογιαννοπούλου
(διαφορετικότητα)
«Φαιδιά – Εφιστρέφω», Άννα Κωσταλλά
(διαφορετικότητα)
«Ένα σακί µαλλιά»*, Π. Καλιότσος
(φιλία – συντροφικότητα)
«Το κάτι άλλο», Κάθριν Κέιβ
(συντροφικότητα)
«O ωραίος ∆αρείος»*, Σ. Ζαραµπούκα
(σωµατική υγεία)
«Το διπλό ταξίδι»*, Λίτσα Ψαραύτη
(διαφορετικότητα)
«∆ώσε τη αγάπη»*, Α. Βαρελλά
(διαπροσωπικές σχέσεις)
«Η ιστορία του Ερνέστου»*, Μερσέ Κόµπανυ
(οικογένεια)

10. Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή:

«Είµαι κλέφτρα, λαίµαργη και πονηρή, αλλά δε φταίω»,
Αναστασία Κατσούλη – Συµεώνογλου
(διαφορετικότητα)
11. Εκδόσεις Τεκµήριο:
 «Το βιβλίο µε τα λάθη»*, Τζ. Ροντάρι

(οικογένεια)

Όλοι οι τίτλοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και µπορούν, κατά
την κρίση του/της εκπαιδευτικού, να αποτελέσουν είδος υποστηρικτικού
υλικού κατά την υλοποίηση προγραµµάτων Α.Υ. στην τάξη.
Αποσπάσµατα των τίτλων που σηµειώνονται µε * υπάρχουν στα νέα
σχολικά βιβλία (κυρίως στα Ανθολόγια).
Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα αξιόλογα λογοτεχνήµατα. Θα ήταν
καλό οι συνάδελφοι να βοηθήσουν ώστε να εµπλουτιστεί ο
προτεινόµενος κατάλογος.
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Β. Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


Ενδεικτικά σηµεία (κεφάλαια ή ενότητες) των νέων σχολικών
βιβλίων τα οποία είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στα πλαίσια
εφαρµογής ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας.
ΤΑΞΗ : Α΄
 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
Μόνος στο σκοτάδι
( Έκφραση συναισθηµάτων)
Χωρίς φως
( Έκφραση συναισθηµάτων)
Οι δυο φίλοι
(Φιλία/∆ιαπροσωπικές σχέσεις)
Η Αγγελική
(Φιλία/∆ιαπροσωπικές σχέσεις)
 Βιβλίο ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Η οµάδα
(Κοινωνική ζωή, Το σώµα µου,
Οι ανάγκες του ανθρώπου
Η οικογένεια)

 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
Πάµε για ψώνια
Νιώθω

ΤΑΞΗ: Β΄
(Αγωγή καταναλωτή)
( Έκφραση συναισθηµάτων)

 Βιβλίο ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Τα προϊόντα
(∆ιατροφή/Κατανάλωση)
Η διατροφή µας
(∆ιατροφή/Κατανάλωση)
Κυκλοφορώ µε ασφάλεια
(Κυκλοφοριακή Αγωγή)
 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α΄& Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ:
Ξ… όπως ξιφίας
(∆ιαφορετικότητα)
Η Αλφαβήτα δίχως ρο
(∆ιαφορετικότητα)
Ο µικρός κάστορας και η ηχώ (Φιλία/∆ιαπροσωπικές σχέσεις)
∆ώσε την αγάπη
(Φιλία/∆ιαπροσωπικές σχέσεις)
Ποιος διευθύνει
(Η οικογένεια)
Η κλώσα
(Η οικογένεια)
Μια φορά ήταν … η Κολοτούµπα (∆ιατροφή)
Ο Σαλίγκαρος βγαίνει αµαξάδα
(Κυκλοφοριακή Αγωγή)
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ΤΑΞΗ: Γ΄
 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
Του κόσµου το ψωµί
Όλοι µια αγκαλιά

(∆ιατροφή)
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Κοινωνική ζωή)
 Βιβλίο ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Ζούµε µαζί και συνεργαζόµαστε
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Κοινωνική ζωή)
Μέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς (Κυκλοφοριακή Αγωγή)
Τι χρειαζόµαστε για να ζούµε
(∆ικαιώµατα/Κατανάλωση)

ΤΑΞΗ: ∆΄
 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
Ασφαλώς κυκλοφορώ
Ιστορίες παιδιών

(Κυκλοφοριακή Αγωγή)
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Κοινωνική ζωή)
Ελιά
(∆ιατροφή)
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι (∆ιαπροσωπικές σχέσεις, Εµείς
και οι άλλοι, ∆ιαφορετικότητα)

 Βιβλίο ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Γνωρίζουµε και προσέχουµε το σώµα µας (Το σώµα µου)
Οι άνθρωποι επικοινωνούµε και συνεργαζόµαστε
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Κοινωνική ζωή)
 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ΄ & ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ:
Η ιστορία του Ερνέστου
(Οικογένεια)
Η αιµοδοσία
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Οικογένεια)
Ο ωραίος ∆αρείος
(∆ιατροφή)
Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη
(∆ιατροφή, λαιµαργία)
Η ∆όνα Τερηδόνα
(Στοµατική Υγιεινή)
Το περιβόλι του Σαµίχ
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Πρόσφυγες)
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ΤΑΞΗ: Ε΄
 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
Οι φίλοι µου, οι φίλες µου
(Φιλία/∆ιαπροσωπικές σχέσεις)
Τηλεόραση
(Μ.Μ.Ε./ Κατανάλωση)
 Βιβλία ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
Πεπτικό σύστηµα
(Το σώµα µου/∆ιατροφή)

ΤΑΞΗ: ΣΤ΄
 Βιβλία ΓΛΩΣΣΑΣ:
∆ιατροφή
Ατυχήµατα
Συγγενικές σχέσεις

(∆ιατροφή)
(Ατυχήµατα)
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις,
Οικογένεια)
 Βιβλία ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ:
Αναπνευστικό/ Κυκλοφορικό σύστηµα/Μεταδοτικές ασθένειες
(Το σώµα µου, ∆ιατροφή)

 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ:
Η Βαγγελίτσα
Ένα σακί µαλλιά
Η καρδούλα
Οι φίλοι µας οι τσιγγάνοι
(∆ιαπροσωπικές σχέσεις, Εµείς και οι άλλοι,
∆ιαφορετικότητα)
Τα κείµενα αυτά (υπάρχουν αρκετά ακόµη) µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως έναυσµα για την εκπόνηση προγράµµατος Α.Υ. ή
και ως υποστηρικτικό υλικό κατά τη διάρκεια της υλοποίησης,
βοηθώντας στην κατεύθυνση της διαθεµατικής προσέγγισης του θέµατος
που επιλέχτηκε.
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