
4ο Δημοτικό σχολείο 
Πολίχνης 
Τμήμα Γ1



Γνωρίζω 
συγγραφείς 
του τόπου 

μου

Σάκης 
Σερέφας



Το βιβλίο που 
μας 

συντρόφευσε 

Μια 
τρύπα 
στο 
νερό 



Ερώτημα :
Τι σας έρχεται στο 

μυαλό στο άκουσμα της 
λέξης τρύπα ;











































Τα παιδιά δραματοποίησαν το 
διάλογο του Γιάννη με την τρύπα 

της πυτζάμας του και με τη 
βρύση του μπάνιου



Ένα 
ομαδικό 

κόμικ
Η 

συνομιλία 
του Γιάννη 

με την 
τρύπα της 
πυτζάμας 



Ένα 
άλλο 

ομαδικό 
κόμικ

Η 
συνομιλία 
του Γιάννη 

με την 
τρύπα της 

βρύσης 
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