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ΓΡΑΦΕΙ Η:
ΡΙΤΑ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΑ

Πολιτισμός-βιβλίο

Προτάσεις παιδικών εκπαιδευτικών βιβλίων για το καλοκαίρι

Δημιουργικές διακοπές
“αγκαλιά” με ένα βιβλίο
Το καλοκαίρι πλησιάζει και σιγά σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τα σχολεία μέχρι την άλλη
εβδομάδα θα κλείσουν και τα παιδιά θα έχουν πλέον πολύ περισσότερες ελεύθερες ώρες.
Μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα που έχουν τα παιδιά σύντομα θα ανακαλύψουμε ότι ένα
καλό βιβλίο θα μπορέσει να κάνει μεγάλη διαφορά
εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ έχουν μια τεράστια ποικιλία παιδικών βιβλίων είτε λογοτεχνικών είτε εκπαιδευτικών τα οποία θα μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά μας
για πολλές ώρες απασχολημένα. Κάθε γονέας θα ανακαλύψει με μια βόλτα στο
βιβλιοπωλεία ότι οι σειρές των εκπαιδευτικών βιβλίων που υπόσχονται ώρες ξεγνοιασιάς
και παιχνιδιού είναι ατελείωτες.
Εδώ είναι που ξεχωρίζει ο εκδοτικός οίκος ΠΑΤΑΚΗ αφού τα χρόνια εμπειρίας του σε
αυτό τον τομέα είναι αμέτρητα. Θα βρείτε βιβλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα και
φυσικά για κάθε τσέπη, αφού σε καμία περίπτωση οι τιμές δεν θα βγάλουν τον γονέα έξω
από τον καθημερινό του προϋπολογισμό. Μεγάλοι συγγραφείς και σχεδιαστές και από την
Ελλάδα και από το εξωτερικό έχουν δημιουργήσει απίστευτο υλικό που θα δελεάσει τον
μικρό αναγνώστη θα κρατήσει το βιβλίο κοντά του είτε στο σπίτι είτε στις διακοπές. Σχέδια
ζωγραφικής, κουίζ, σταυρόλεξα, παιχνίδια, σπαζοκεφαλιές και απίθανες ιστορίες θα δώσουν
ώρες χαλάρωσης στα παιδιά μας αλλά και θα κάνουν επαναλήψεις του σχολικού τους προγράμματος χωρίς δυσκολία.
Σας προτείνουμε κάποια από τα βιβλία των σειρών που παρέχουν οι εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
για καλοκαιρινές διακοπές που μόλις έχουν εκδοθεί:

Οι

Χρωματίζοντας
το καλοκαίρι μου

Καλοκαιρινές στιγμές με
την Αλέκα και το Μανόλη

Σταυρόλεξα

Του συγγραφέα
σμένες στο επίπεδο
Νικήτα Στέλλα, εικοτων μαθητών αυτής
Ορθογραφίας με τις λέξεις του σχολικού
νογραφημένο από
της τάξης.
βιβλίου της Γλώσσας Α΄ Δημοτικού
τον Ζαχαρία ΠαπαΗ πλούσια εικοδόπουλο, τη Λίλα Καλογερή και
νογράφηση δίνει στον μαθητή
τον Θανάση Γκιόκα και επιστητη δυνατότητα να συνδυάσει
μονικής επιμέλειας του Γιάννη
και να αφομοιώσει καλύτερα
Γαλανόπουλου.
τις λέξεις, κατανοώντας μέσα
Τα Σταυρόλεξα Ορθογρααπό τα σκίτσα το περιεχόμενο
φίας µε τις λέξεις του σχολικού
και τη σημασία τους.
βιβλίου της Γλώσσας Α΄ ΔημοΤο βιβλίο αυτό μπορεί να
τικού «Γράμματα, λέξεις, ιστοχρησιμοποιηθεί από μαθητές
ρίες» περιέχουν κατά ενότητα,
σε όλη τη διάρκεια της σχολισε σταυρόλεξα και κρυπτόκής χρονιάς, στις διακοπές, για
λεξα, τις λέξεις που μαθαίνουν
εξάσκηση στην ορθογραφία,
να γράφουν ορθογραφημένα
αλλά και από παιδιά που έχουν
οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού. Επίσης, υπάρ- τελειώσει την τάξη αυτή, για επανάληψη.
χουν και λεξιλογικές ασκήσεις, προσαρμο-

Φανταστικές καλοκαιρινές διακοπές
Των συγγραφέων Βασίλη και Γιώργο Καραγιάννη με εικονογράφηση
από τους Ζαχαρία Παπαδόπουλο και Λίλα Καλογερή

Για παιδιά από 4 ετών και πάνω. 32 σελίδες
απίθανων σχεδίων και χρωματισμών των εικονογράφων Whatmore Candice και Barber
Lizzie σε μετάφραση της Βασιλικής Νίκα. Ζωγραφιές και οδηγίες για τα παιδιά για το σχεδιασμό εικόνων με θέματα από τις διακοπές
και το καλοκαίρι τυλιγμένα με φροντίδα για
τα παιδιά που πάντα θα λατρεύουν το χρώμα.
Μπορείτε να το πάρετε μαζί σας στις διακοπές, στο χωριό, στο βουνό ή στη θάλασσα,
στο αεροπλάνο ή στο τρένο.
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
- Χρωματίζοντας το βιβλίο του αγροκτήματος
- Χρωματίζοντας το βιβλίο των ζώων
- Χρωματίζοντας το βιβλίο των Χριστουγέννων
Τα επόμενα βιβλία είναι για παιδιά από την
Α’ δημοτικού μέχρι και το την ΣΤ’ δημοτικού.
Σπαζοκεφαλιές και σταυρόλεξα μαθαίνουν
στους μικρούς μαθητές μέσα από την απόλαυση μιας τέτοιας δραστηριότητες ότι τελικά
δεν είναι καθόλου δύσκολο να μάθει κανείς
ξαφνικά ορθογραφία χωρίς καν να το έχει
προσπαθήσει. Είναι εύκολο. Οι εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ έχουν φροντίσει γι αυτό.

Των συγγραφέων Αλέκα Βαρβαρέσου και Μανόλη Βινιχάκη και εικονογράφηση από τον Θανάση Δήμου.
Τα βιβλία αυτής της καλοκαιρινής
σειράς καλύπτουν συνοπτικά, μέσα σε
48 σελίδες, τους βασικούς στόχους του
νέου αναλυτικού προγράμματος που
ακολουθούν τα σχολεία και αποτελούν
συνδετικό κρίκο της προηγούμενης και
της επόμενης τάξης. Εύληπτα και ελκυστικά, κυρίως λόγω της εικονογράφησης σε μορφή κόμικ και του
παιχνιδιάρικου λόγου συχνά σε μορφή
ρίμας. Μέσα από εικονογραφημένους
διάλογους, γλωσσικές ασκήσεις, μαθηματικά προβλήματα, ασκήσεις λογικής
και μνήμης, σπαζοκεφαλιές, χειροπρακτικές δραστηριότητες και απολαυστικά κείμενα οι μικροί μας φίλοι θα
έχουν ευκαιρίες για κινητοποίηση των
ενδιαφερόντων τους. Πρόκειται για μια
τετράχρωμη, μεγαλόσχημη έκδοση
(21x28), που δεν είναι μια συνέχεια των
σχολικών υποχρεώσεων αλλά μια πρόταση για δραστηριοποίηση των παιδιών και καμιά φορά και των ενηλίκων.

Ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια που στηρίζονται
στο
σχολικό
πρόγραμμα και βοηθούν
στην επανάληψή του. Συνολικά θα κυκλοφορήσει ένας
τόμος για κάθε τάξη του Δημοτικού και αντίστοιχα βιβλία
για τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα. Μέχρι στιγμής μπορείτε να βρείτε το

Της συγγραφέα Ματίνας
Σιάκη και εικονογράφηση
από τον Απόστολο Καραστεργίου
Ένα βιβλίο με πολλές
δραστηριότητες και παιχνίδια για όλο τον χρόνο
(σταυρόλεξα, ανόμοιες εικόνες, αινίγματα κ.ά.). 64
σελίδες με απίθανες εικόνες και πλούσιους χρωματισμούς σε πολυτελέστατο
χαρτί και ασύγκριτη
τιμή θα κρατήσει σε
εγρήγορση τα παιδιά περνώντας δη-

αντίστοιχο βιβλίο για παιδιά που έχουν τελείωσει την Α’, τη Β’ και τη Γ’
Δημοτικού. Απίθανα κουίζ, λαβύρινθοι, συμμετρικά σχήματα, πυραμίδες, βεντάλιες,
σουντόκου, κρυπτόλεξα, τάνγκραμ, μαγικά τετράγωνα και
ανθολογήσεις κειμένων δεν
θα αφήσουν κανένα παιδί
αδιάφορο. Το βιβλίο χωρίζεται
σε εβδομάδες δραστηριοτήτων και ο λαγός Γοργοπόδαρος δίνει οδηγίες μέσα από τις
σελίδες του βιβλίου για το πώς
θα περάσουν αξιόλογα το χρόνο τους.

μιουργικές ώρες παιχνιδιού.
Θα τους κρατήσει συντροφιά με προτάσεις για
εξερεύνηση, παιχνίδια, έξυπνες ασκήσεις, σταυρόλεξα
και ζωγραφιές παντού: στο
πλοίο, στην κατασκήνωση,
στην παραλία ή κάτω από
τη σκιά τα ζεστά καλοκαιρινά μεσημέρια.

Σπαζοκεφαλίες
από 10 έως 12 ετών

Επίσης, κυκλοφορεί:
- Σπαζοκεφαλιές
από 8-10 ετών

