Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Δευτέρα, 01-02-2010
Σελίδα: 38
Μέγεθος: 799 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 7216376
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ISBN
ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι νεράιδες μας μιλάνε για
υπευθυνότητα

ΧΡΥΣΑ ΚΟΖΑΝΙΤΑ
Ποιος θα νικήσει; Ο Ταξίδι στο διάστημα
Τσιαν Σιν, ορφανός
Με διαστημικό σταθμό και ΕΙΚΟΝ. ΟΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ
ΑΛΙΞ ΚΑΜΠΡΕΡΑ
Η ξύστρα του Τάκη
κι απένταρος, με
ΑΓΚΥΡΑ 2Q1Q
αστροναύτες
ΕΙΚΟΝ. ΡΟΖΑ M. ΚΟΥΡΤΟ
ΨΥΧΟΠΟΣ 2009
ΣΕΛ. 152, ΤΙΜΗ 68,90
δεν ήταν σαν
την εξυπνάδα, την
η f«m '
u| if.Sn.ti- τις άλλες. Κάθε φορά
ΜΤΦΡ. ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ
αγάπη και την καλή
Ένας εκπληκτικός
Μια διευθύντρια με τσιριχτή φωνή.
-.: ii
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2Q1Q
που την έβγαζε
του καρδιά, θα
διαστημικός σταθμός
Γ Ένας δάσκαλος που
ΣΕΛ, g 6
από την κασετίνα
τολμήσει το ακατόρθωτο... Θα
για κάθε επίδοξο
μιλάει με παροιμίες.
f Οι μικρές νεράιδες
του, μοσχοβολούσε
τα
αστροναύτη!
Ένας μουσικός
f είναι πολύ ευαί|
n τάξη άρωμα
καταφέρει;
Περιλαμβάνει
«φόβος και τρόμος»
σθητες. Δείχνουν
κέδρου. Εκτός από
μία εντυπωσιακή
των μαθητών. Μια
γενναιοδωρία και —«
την μυρωδιά, όμως,
αναπαράσταση διαστημικού
μαμά που θέλει να
ευγνωμοσύνη
n ξύστρα ξεχώριζε και για τον ήχο της.
σταθμού
τα μαθαίνει όλα. Η
Η μαμά μου προσπαθεί να μου
I στους άλλους γύρω Όταν έβαζες το αυτί σου εκεί που μπαίνει καταστρέψει τη ζωή
βασισμένη στους σταθμούς που έχουν
Γιώτα, που κρύβει
ΚΕΪΤ
ΦΑΪΦΕΡ
το μολύβι, άκουγες όλους τους ήχους
κατασκευαστεί τα τελευταία 35 χρόνια,
ένα ένοχο μυστικό.
τους. Κατανοούν
ΕΙΚΟΝ.
ΝΤΑΪΑΝ
ΓΚΟΥΝ
τα προβλήματα από το δάσος των κέδρων. Αλλά τις τελευταίες
πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας
Πώς να βρει τη θέση της n Νένη μέσα
I των φίλων του ς και
μέρες κατι έπαθε n ξύστρα...
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2O 1O
τους, αλλά και φιγούρες για να παίξετε! σ' έναν κόσμο τόσο παράξενο, σ' έναν
προσπαθούν να είναι δίπλα τους όταν
κόσμο που της επιφυλάσσει προβλήματα
ΣΕΛ. 3 2
τις έχουν ανάγκη/Εχουν αυτοεκτίμηση
Όλοι λένε καλά
και δυσκολίες σε
ινβαγΑζ»i—
και μετατρέπουν τα ελαττώματα τους
λόγια για τη
Τα χειρόγραφα του πύργου
Αριστοφάνης: Όρνιθες. Ειρήνη. κάθε της βήμα;
,α,αα^ίΐίΦει.
ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΝΙΟΥ
σε προτερήματα. Σέβονται και αγαπούν
μαμά μου. Είναι
Βάτραχοι
- ^-J) όμορφη. Μου Ελεύθερηδιασκευήτων έργων και
το περιβάλλον και δείχνουν υπευθυνότητα ΕΙΚΟΝ. ΕΦΗ ΛΑΔΑ
σε όλες τους τις δουλειές και τις
ΠΑΤΑΚΗΣ 2007
φτιάχνει κουλουράκια
οδηγίες για σχολικέςπαραστάσεις Μαγεμένα ταξίδια ψυχής
ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΞΑ
υποχρεώσεις.
ΣΕΛ. 54, ΤΙΜΗ 612,50
και με ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 2009
Λ
- Παραμύθια κρυμ- ^jrt^^^J Tt V Tt κάνει να νιώθω
S μένα μέσα σ' ένα
ΣΕΛ. 64, ΤΙΜΗ 66,00
καλύτερα όταν
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 2009
I μπαουλάκι
μιI
ΣΕΛ. 225, ΤΙΜΗ 612,54
είμαι στενοχω¬
Άραγε, πόσο εύκολο είναι να δείξουμε
To νησί που ταξιδεύει
λούν για πύργους
ΧΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ρημένη. Αλλά εγώ ξέρω καλά πως προσπαθεί
Στη σειρά "Μεγάλα έργα για παιδιά και
στους ανθρώπους
I και θαύματα. ΛέI
ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2009
να μου καταστρέψει τη ζωή! Με
νέους" περιλαμβάνονται
που αγαπάμε αυτό
νε
ιστορίες
για
την
ΣΕΛ. 157, ΤΙΜΗ 68,50
φιλάει μπροστά στους φίλους μου, δε
έργα σπουδαίων
που πραγματικά
I αγάπη και το φόβο, με αφήνει να τρώω ό,τι μου αρέσει, και
Η Ναυσικά μεγαλώνει
κλασικών
είμαστε; Πόσο
I για την πονηριά
στο νησί
δε θέλει να διασκεδάζω, γιατί πιστεύει
συγγραφέων που
όμορφο είναι να
I και την ευγνωμοσύνη, πως θα χτυπήσω.
χωρίς τον πατέρα
διασκευάστηκαν
κερδίσουμε
την
της, που είναι ναυτικός.
για τα γέλια και τα δάκρυα των
και παρουσιάστηκαν
αποδοχή τους με
Οι υπόλοιποι
ανθρώπων μιας άλλης εποχής. Τα λαϊκά
από τον Γιάννη
σύμμαχο τον εαυτό
κάτοικοι,ακόμα και μας παραμύθια είναι μνήμες και σημάδια. Η ψυχολογία του παιδιού
Καλατζόπουλο κατά
μας, τις αδυναμίες
n θεία «Κατσίκα»
Είναι οι περιπέτειες και ο λυτρωμός
COLETTE LATERRASSE, ΑΝΙΑ
την πολύχρονη
και τα προτερήματα του; Με την προσωπική
που τη φιλοξενεί,
του άτακτου γιου. Είναι n τιμωρία του
BEAUMATIN
πορεία του στο παιδικό θέατρο. Με
μας μαγεία; Δύο παραμύθια για
τη βρίσκουν παράξενη αχάριστου ανθρώπου στο δικαστήριο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
τα βιβλία αυτά ο γνωστός ηθοποιός,
μικρούς και μεγάλους. Δύο ιστορίες για
και δεν την καταλαβαίνουν. Μοναδικό
των ζώων.
ΝΟΒΟΛΙ 2009
σκηνοθέτης και διασκευαστής επιχειρεί την αναζήτηση της ευτυχίας.
ΣΕΛ, g8, ΤΙΜΗ 68,;6
της καταφύγιο από τη μοναξιά
να φέρει το παιδί σε επαφή με τα
είναι n θάλασσα και n ελπίδα πως ίσως
Μέσα σε 98 σελίαριστουργήματα του Αριστοφάνη, του
κάποτε συναντήσει τη μαμά της που,
δες, με σκίτσα και
Σαίξπηρ, του Θερβάντες, κ.ά. To πρώτο
Δαμιανός ο υποχόνδριος δράκος
To περιστέρι δικαστής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ-ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ
όπως υποστηρίζει n ίδια, ήταν γοργόνα.
κείμενα, βιβλιογραφικές
βιβλίο περιλαμβάνει τις διασκευές των
Για παιδιά από 12 ετών.
ΕΙΚΟΝ. Σ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
παραπομπές "Ορνίθων", της "Ειρήνης" και των "Βατράχων",
ΕΙΚΟΝ. ΕΥΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 2009
και γλωσσάρι,
και συνοδεύεται και από ed
ΑΓΚΥΡΑ 2Q1Q
ιμ«ιχ-!»Αογια
ΣΕΛ. 30, ΤΙΜΗ 611,00
το
βιβλίο
αυτό
με
τη
μουσική
των
Δημήτρη
Λέκκα
ΣΕΛ.
57, ΤΙΜΗ 65,50
TIM
ππιΛιαυ
Ο Δαμιανός είναι
επιλέγει να δείξει
και Γιάννη Καλατζόπουλο που γράφτηκε Τα ζώα του δάσους, για να λύσουν τις διαφορές
Μια φορά... ήταν n Κολοτούμπα
ένας δράκος διαφορετικός
το παιδί όπως συγκροτείται
για την παράσταση του έργου στο
τους, όρισαν
που μπέρδευε τα γέλια με τα
απ' όλους
έμπρακτα Εθνικό Θέατρο.
αρχικά για δικαστή
κλάματα
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
τους άλλους δράκους. στη σχέση του με τους άλλους, αδιαχώριστο
τους το άγριο γεράκι.
ΕΙΚΟΝ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΑΑΚΗΣ
Βλέπετε,είναι
από τις πολλαπλές μορφές του
Οι λύσεις όμως
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 2009
υποχόνδριος. Μια
κοινωνικού δεσμού στον οποίο είναι
που έδινε δεν τα ευ
To φεγγάρι που δεν μπορούσε
ΣΕΛ. 44, ΤΙΜΗ 614,65
μέρα αποφασίζει
υποχρεωμένο να εμπλακεί. Η ψυχολογία να ξυπνήσει
χαριστούσαν κι έτσι
Ένα ακόμα βιβλίο
ότι είναι πραγματικά
του παιδιού ανακαλύπτει το παιδί
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
όρισαν για δικαστή
ΕΙΚΟΝ. ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ
προστίθεται στη
βαριά άρρωστος
στην αυθεντικότητα του, με τους δικούς
τους το ειρηνικό
ΜΙΝΩΑΣ 2009
σειρά «Μια φορά... και αφού στην κρίσιμη κατάσταση που
του τρόπους έκφρασης.
περιστέρι που κατάφερε όχι μόνο να
ήταν n Κολοτούβρίσκεται n υγεία του πρέπει να συμβουλευτεί
αποδώσει δικαιοσύνη αλλά και να πετύχει
ΣΕΛ. 44, ΤΙΜΗ 67,00
γιατρό, που θα συμφωνήσει
Τι συμβαίνει κι ο Ήλιος έχει τα νεύρα
την συμφιλίωση τους.
μπα». Θέμα
του αυτή τη
με την διάγνωση του. Θα τον βρει όμως;
του; Ποιος θα βοηθήσει
Ο παραμυθάς
φορά τα συναισθήματα.
το Φεγγάρι
Οι περιπέτειες μου
Η Κολοτούμπα,
ΝΙΚΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ
να βρει λύση στο Άλογα και πόνι
αφού «έδεσε Κόκκινη κλωστή μετάξι...
ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009
πρόβλημα του; Πώς ΜΤΦΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΚΗ
τον πόνο της κόμπο» και ασχολήθηκε
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 109, ΤΙΜΗ 610,00
μπορεί ένας σκούφος, ΜΙΝΩΑΣ 2009
με τη σωστή διατροφή, επιδίδεται σε
Νέες περιπέτειες
ένα ξυπνητήρι ΣΕΛ.24, ΤΙΜΗ 64,50
καινούργιες περιπέτειες, βοηθώντας
ΕΙΚΟΝ. ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ- ΣΥΡΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
από τον γνωστό
και το μυαλό
Βιβλίο γεμάτο δραστηριότητες, λαβύρινθους,
τα παιδιά -αλλά και γονείς και παιδαγωγούςπαραμυθά, αγαπηενός εφευρέτη να
εικόνες
ΠΑΤΑΚΗΣ 2009
να ανακαλύψουν, να αναγνωρίσουν
μένο των παιδιών
δώσουν λύση; Φασαρίες
με κουκκίδες και
και να διαχειριστούν τα συναισθήματα
ΣΕΛ. 75, ΤΙΜΗ 67,20
και των γονιών.
και φιλίες στον ουρανό, σε μια
διαφορές, με πρωταγωνιστές
τους.
Στην Κίνα, ο άπληστος Λανγκ, αφού
Στη σειρά «Παιδική ιστορία που μιλάει για τη φιλία και τη
αξιολάτρευτα
συντροφικότητα και καλλιεργεί την
ξεγελάσει τον αδελφό του, θα ανέβει
λογοτεχνία», για
ζωάκια.
στο βουνό του ήλιου για να μαζέψει
παιδιά από επτά
παιδική φαντασία.
Περιλαμβάνει αποσπώμενες
χρυσάφι και μαργαριτάρια. Τι τον περιμένει,
χρόνων.
φιγούρες
To δάσος της ξύλινης ξύστρας
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ
άραγε;Ένας κακός κι εγωιστής
και πάνω από SO
ΕΙΚΟΝ. ΜΥΡΤΩ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
άρχοντας τα βάζει με πέντε αδέρφια.
αυτοκόλλητα.
Τρεις λευκές στην αυλή μας
ΠΑΤΑΚΗΣ 2QQ7

ΣΕΛ. 55, ΤΙΜΗ 64,50

i ΛI

JI

www.clipnews.gr

