Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Πέμπτη, 01-07-2010
Σελίδα: 158,159
(1 από 2)
Μέγεθος: 950 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 17323
Επικοινωνία εντύπου: 211 3658963
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Επιλον/ή
Ξένοι οτο Αιγαίο
Της Σύρμως Μιχαήλ, εικονογράφηση:
Μυρτώ Δεληβοριά,
εκδ. Παποδόπουλος, για παιδιά 7-9 ετών. ^^^ jijg

Η ιστορία αρχίζει από τη στιγμή που κάποιος φώναξε: «Δεχόμαστε επίθεσηηη, τρέξτε να σωθείτε...» «Άντε πάλι
τα ίδια», γκρίνιαξε ο Χασάν -n στρογνυλοσαρδέλα
της άσημης και ταπεινής οικογένειας των Κλουπεϊδών, που
ζούσε στα ανοιχτά της Ερυθρός Θάλασσας- κι άρχισε να κολυμπάει γρήγορα. Ο Χασάν και ο Σεκού -ο μικρός,
ευκίνητος πετροκάβουρας της οικογένειας των Γκραψιδών, που ζούσε στην άλλη πλευρά της Αφρικής-, έπειτα
από ένα μεγάλο ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, συναντήθηκαν
στο Αιγαίο. Θα καταφέρουν να προσαρμοστούν
στο
νέο τους σπίτι και να κάνουν φίλους; Μια τρυφερή και αστεία ιστορία για τη φιλία και τη μετανάστευση.
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Ο Χρυσοψαρένιος
Της Λένας Τερκεσίδου,
εικονογράφηση: Ιούλιος
Μορουλάκης, εκδ. Διάπλαοη,
για παιδιά από 6 ετών.

Στη Χώρα των Καρπένιων
ζούσε ο Ρένιος
Καρυδένιος, που
του άρεσε πολύ να
κολυμπάει. Ο πατέρας
του επιθυμούσε να γίνει
πρωταθλητής στην
κολύμβηση, γι' αυτό κάθε
πρωί τον πήγαινε για
προπόνηση. Αλλά εκείνος
ήθελε να κολυμπάει
ελεύθερος και ζήτησε από
το Χρυσόψαρο, το φίλο
του, να τον βοηθήσει.Ένα
βράδυ ήρθε ο Βασιλιάς
από τη Λιμνοχώρα,
τον μεταμόρφωσε
σε
Χρυσοψαρένιο
και τον
πήρε μαζί του. Εκεί έκανε
καινούργιους
φίλους
και ήταν ευτυχισμένος.
Θα συνεχίσει άραγε ο
Χρυσοψαρένιος
να ζει
στη Λιμνοχώρα ή θα
γυρίσει στο σπίτι και
στην οικογένειά του;
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Διακοπές στο σπίτι
με τον Ισίδωρο
Της Αμάντας Μιχαλοπούλου,
εικονογράφηση: Σοφία
Τουλιάτου, εκδ. Πατάκη, νιο
παιδιά από 7 ετών.

Ο Ισίδωρος είναι πολύ
λυπημένος. Φέτος δεν
θα πάει στη Σέριφο,
όπως κάθε καλοκαίρι.
Οι γονείς του δεν έχουν
αρκετά χρήματα για
τις καθιερωμένες
τους
διακοπές. Ο μυστικός
του φίλος, ο ναυαγός,
του δίνει μια ιδέα:
Να μετατρέψει το δωμάτιο
του σε νησί και να περάσει
εκείτο πιο περιπετειώδες
καλοκαίρι της ζωής του.
Μεταμορφώνοντας
το
στρώμα σε σχεδία και
τη βεράντα σε παραλία
ο Ισίδωρος μαθαίνει να
εκτιμάει τις απλές χαρές
της ζωής. Μια ιστορία
για την οικονομική κρίση,
την επινοητικότητα
και
το νόημα της θυσίας,
που θα δώσει στα παιδιά
δύναμη και ελπίδα.

Καλοκαιρινές
στιγμές με την
Αλέκα και το
Μανόλη

Οικολογικές
διακοπές για
όλο το χρόνο
-Νηπιαγωγείο

Των Αλέκας Βαρβαρέσου,
Μανόλη Βινιχόκη,
εικονογράφηση: Θανάσης
Δήμου, εκδ. Πατάκη, για
παιδιά που έχουν τελειώσει
την A' δημοτικού.

Των Μερκούριου Αυτζή,
Χρυσούλας Μουρατίδου,
εικονογράφηση: Κώστας
Θεοχάρης, εκδ. Ψυχογιός,
για παιδιά από 6 ετών.

Η Αλέκα και ο Μανόλης,
οι πρωταγωνιστές της
ιστορίας, καλούν τα
παιδιά να περάσουν
μαζί τους το καλοκαίρι
μέσα από τις σελίδες
αυτού του βιβλίου.
Με την υπόσχεση να τους
κρατήσουν συντροφιά
με προτάσεις για
εξερεύνηση,
παιχνίδια,
ασκήσεις, σταυρόλεξα
και ζωγραφιές παντού:
στο πλοίο, στην
κατασκήνωση, στην
παραλία.Έτσι, τα παιδιά
που έχουν τελειώσει
την A' δημοτικού θα
θυμηθούν όοα έμαθαν
και θα είναι πανέτοιμα
για την επόμενη τάξη.

To βιβλίο, σχεδιασμένο
σύμφωνα με τα νέα
Αναλυτικά Προγράμματα,
συνδυάζει την ψυχανωνία
με τη γνώση και
απευθύνεται στα νήπια
και οτους γονείς οι
οποίοι θέλουν να είναι
προετοιμασμένα
τα
παιδιά για το νηπιαγωγείο
και να απασχολούνται
δημιουργικό στον
ελεύθερο χρόνο τους.
Μέσα από τις σελίδες
του βιβλίου τα παιδιά
με συντροφιά τους
φίλους τους τα ζώα
που κινδυνεύουν
με
εξαφάνιση καλούνται να
αντιμετωπίσουν
κάποιο
οικολογικό ζήτημα με
διάφορες δραστηριότητες.

Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Πέμπτη, 01-07-2010
Σελίδα: 158,159
(2 από 2)
Μέγεθος: 950 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 17323
Επικοινωνία εντύπου: 211 3658963
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Πάλι ο δράκος
στο κρεβάτι;

Παραμύθια
θάλασσας

Των Καλλιόπης Κύρδη, Σοφίας
Μώραλη, εικονογράφηση: Ελίζα
Βαβούρη, εκδ. Παπαδόπουλος,
για παιδιά από 5 ετών.

Της Ευαγγελίας Στάθη,
εικονογράφηση: Βασίλης
Γρίβας, εκδ. Τετρσνωνο,
για παιδιά από 4 ετών.

Ο δράκος κάθε βράδυ
κοιμάται με τη Νίνα.
Τι γίνεται, όμως, όταν
κάποια μέρα ο αέρας
τον παίρνει μακριά
της; Θα καταφέρουν
να βρεθούν ξανά; Μια
εικονογραφημένη
περιπέτεια που δίνει
την ευκαιρία στα
παιδιά προσχολικής
και πρώτης σχολικής
ηλικίας να γνωρίσουν
ποικίλα περιβάλλοντα
της πόλης. Ακόμα, μέσα
από δραστηριότητες
που
συνδέονται άμεσα με
την πλοκή της ιστορίας
μπορούν να αναπτύξουν
και να αξιοποιήσουν
τις γνώσεις και τις
δεξιότητές
τους σε
διάφορους τομείς,
όπως στο λεξιλόγιο,
στην παρατήρηση και
στα μαθηματικά.

Δύο διαφορετικές
«κυρίες» του βυθού
φιλοξενούνται
στις
σελίδες αυτού του
βιβλίου, n Κατερίνα n
ωραία καρχαρίνα και n
Λαμπρινή n ασημένια
αθερίνα. Και οι δυο μάς
διηγούνται τις ιστορίες
τους που είναι γεμάτες
φαντασία και εκπλήξεις.
Κι αυτό γιατί συχνά
τα καρχαριάκια και οι
αθερινούλες
χάνουν για
λίγο το νόημα της ζωής
και αναρωτιούνται
τι τους
επιφυλάσσει το μέλλον.
Και τα δύο παραμύθια της
θάλασσας μαθαίνουν στα
παιδιά πώς να αγαπούν
τη ζωή και τα πραγματικά
χαρίσματα, αφού
ταξιδέψουν
στον κόομο
του θαλάσσιου βυθού
μέσα από τις υπέροχες
εικόνες και τα έμμετρα
κείμενα του βιβλίου.

Αγγίζω

της

Στη γειτονιά
του ήλιου

Ο ναυαγοσώστης

Χρυσοχόου, εκδ. Ψυχογιός,
για παιδιά από 7 ετών.

Ο ναυαγοσώστης
βρίσκεται πάντα στην
ακτή έτοιμος να μας
βοηθήσει σε ό,τι και αν
χρειαστεί. Με το κόκκινο
μαγιό που φορά και
το σωσίβιο που κρατά
στο χέρι του δεν περνά
απαρατήρητος. Μαζί
του τα παιδιά μαθαίνουν
κανόνες για τη σωστή
συμπεριφορά μέσα στη
θάλασσα αλλά και στην
ακρογιαλιά, με σκοπό
να γίνουν προσεκτικοί
κολυμβητές που
δεν φοβούνται αλλά
χαίρονται το νερό.Ένα
ευχάριστο βιβλίο για
μικρούς αναγνώστες
που θα τους προετοιμάσει
για βουτιές στη θάλασσα
με ασφάλεια.

Των Θεολόγου Τερζιόδη,
Της Λότης ΠέτροβιτςΑνδρουτοοπούλου, Χρυσής Πίκουλα,
εκδ. Ψυχογιός, για παιδιά
οπό 4 ετών.
εικονογράφηση: Κατερίνα

Στη γειτονιά του ήλιου,
μια γειτονιά που θα
μπορούσε να είναι σε
οποιαδήποτε πόλη,
ζουν δέκα μικρά παιδιά,
πέντε αγόρια και πέντε
κορίτσια.Όλα
μαζί
παίζουν, μαλώνουν,
συμφιλιώνονται,
συμπαραστέκονται
το ένα στο άλλο και
δεν διστάζουν να
αντιδράσουν ομαδικά
όταν κάτι τους φαίνεται
άδικο. Μέσα απ' το
παιχνίδι μαθαίνουν
πράγματα καθημερινά,
αλλά και έννοιες
σημαντικές, όπως n αξία
της φιλίας, n σημασία
του περιβάλλοντος,
οι ουσιαστικές
ανθρώπινες σχέσεις
και n αληθινή αγάπη.

και παίζω - Χρώματα ^^23^5***^^
1^^^^^^

Εκδ. Πατάκη, για παιδιά από 1 έτους.

Σε αυτό το βιβλίο της σειράς «Αγγίζω και παίζω» το παιδί ανακαλύπτει
τα χρώματα των ζώων, ενώ μπορεί να τα αγγίξει και να παίξει μαζί τους.
Παράλληλα, παίζοντας με τα έξι πολύχρωμα παζλ που περιέχει, δίνεται στο παιδί n
ευκαιρία να εξασκήσει την αντιληπτική
του ικανότητα και τη λεπτή κινητικότητά
του.
Ενα απλό και κατανοητό κείμενο συνοδεύει τις εικόνες, ώστε όταν του το διαβάζετε
μπορεί να αναγνωρίσει τα χρώματα. Η σειρά περιλαμβάνει ακόμα τα βιβλία: To μωρά
v ζώων, Δεινόσαυροι,
Φορτηγό, Ζώα της θάλασσας και Ζώο του αγροκτήματος.
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