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και πλάκα
για το ίδιο
όνειρο ¦4*1

Γεια σας, Ερευνηχές!
0a σας προχείνουμε
χο βιβλίο «Αρκεί
να μην κόψω
τα μαλλιά μου»
χης ΑμάνχαςΜιχαλοπούλου,
οε εικονογράφηση
Απόστολου
Καρασχερνίου(εκδόσεις «Παχάκη»).
To πιο γλυκό φιλί
Η υπόθεση:To βιβλίο μιλάει νια ένα
κορίτσι πουδεν ήθελε να κόψει χα μαλλιά
της. Αλλά σχοχέλος n μαμά χης χης είπε
να πάει σχο κομμωχήριογια να χα κόψει.
Σχοχέλος χής άρεσαν και ήχαν αναπαυχικά.
Γιατί μας άρεσε: Είχε πολλήφανχασία
και πολλήπλάκα.Μας άρεσαν και οι
εικόνες - ιδιαίτερα εκείνη με τα ψαλίδια
που λύγισαν από στεναχώρια.
ra ααλύά μον

M

Ωραίες εικόνες
ωραία ιστορία

Γεια σας!
Επιλέξαμε το παραμύθι
«Οι μουσικοί της Βρέμης»
των αδερφών Γκριμ.
Η υπόθεση: Τέσσερα
ζώα, ένας γάιδαρος,
μια γάτα, ένας σκύλος,
Οι μαθητές της Β'2 τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Αράχωβας Ο
ένας κόκορας, βρέθηκαν
στο δάσος επειδή χους
είχαν διώξει τα αφεντικά
χους. Είχαν ένα κοινό
όνειρο, να γίνουν μουσικοί.
Αποφάσισαν, λοιπόν,
να πραγματοποιήσουν
χο όνειρο χους και να πάνε
To βιβλίο
σχη Βρέμη. Να γίνουν
που διαβάσαμε
αρχιμουσικοί χης Βρέμης!
πρόσφαταείναι
Γιατί μας άρεσε: To διαβάσαμε
«Ο αδελφός
axa γερμανικά
της Ασπασίας»
και μας άρεσε πολύ
χου Μάνου
χο γεγονός όχι όταν
Κονχολέων,
οι άνθρωποι, ανεξαρχήχως
σε εικονογράφηση
φύλου και ηλικίας, γίνουν
ΑνχώνηΚαλαμαρά
μια ομάδα, μπορούν να
(εκδόσεις «Παχάκη»),
καχαφέρουν χα
Η υπόθεση:Ο Δαμιανός αφηγείται
όνειρα χους.
ιστορίες για την οικογένεια του και
Τα ζώα είναι
κυρίωςγια χην αδερφή χου,χην Ασπασία.
σύμβολα για
Γιατί μας άρεσε: Γιατί έχει χιούμορ
κάθε άνθρωπο
και συγκινητικές καταστάσεις.
που δεν
Ο Δαμιανός θέλει να γίνει συγγραφέας.
πρέπει στη ζωή χου
Η αδερφή του, παρόλοπου μαλώνουν,
να χο βάζει κάχω
τον βοηθάει να κάνει το όνειρο του
και να προσπαθεί
πραγματικότητακαι να αποδείξει
νια χο καλύτερο.
σε όλους πόσοικανός είναι.
To Γερμανικό
Οι μαθητές της ΕΊ τάξης
Τμημα της
του 135ου Δημοτικού
Ε'2 κατ της Ε'3
Σχολείου Αθηνών Ο
του 3ου Δημοττκου
Σχολείου
Κηφισιάς Ο

Χιούμορ και
συγκίνηση

f

CI Μέσω
Διαδικτύου...

Στείλτε μας τις επιστολές σας και στο:
JUNIOR@email.KATHIMERINI.gr

Γεια σας!
Επιλέξαμετο βιβλίο
«To πιογλυκό φιλί»
του ChristopheLoupy,
οε εικονογράφηση
EveTharlet
(εκδόσεις «Αίσωπος»).
Η υπόθεση:Ο Κανέλος,
ένα ζωηρό σκυλάκι, ένα
πρωινόξεκινάει να κάνει
μια βόλχα.Στο δρόμο
του θα συναντήσει δυο
πάπιες,ένα άλογο, ένα
γουρούνι, ένα λαγό,
μια πεχαλούδακαι θα
ζητήσει από όλους ένα
φιλί! Κάθε φιλί είναι
διαφορετικό, όμως
ποιοείναι το mo γλυκό;
Γιατί μας άρεσε:
Στην παρεούλα μας
ψηφίσαμε ποιο βιβλίο
είναι αυτό που μας
αρέσει περισσότερο.
Διαλέξαμε «To mo γλυκό
φιλί» γιατί έχει ωραίες
εικόνες και γιατί είναι
ωραία n ιστορία.
Μας αρέσουν τα
φιλάκια, το φιλί του
λαγού πουείναι απαλό,
το φιλί χης πεχαλούδας
που είναι υπέροχο και
το φιλί της μαμάς μας
που είναι χο mo γλυκό!
Τα νήπια του 21ου
Νηπιαγωγείου
Αθηνών Ο

Απότο διαγωνισμό
δημιουργικότητας
τουΙνστιτούτου
Goethe
«Εικόνες
γιακείμενα».Οιμαθητέςαπέδωσαν
μεεικόνεςένα απόσπασμα
απόέναγερμανικόκείμενο.
Η μαθήτρια
τηςΠ' δημοτικού
ΛήδαΚαραηλία
των
Τοσιτσείων
Δημοτικών
Σχολείων
Εκάλης
έλαβετη
δεύτερηθέσημε τηνκατασκευή
τηςγιατο βιβλίο
«ΗΜόμο».
To4o βραβείοέλαβανοι μαθήτριες
της
ΣΤ'δημοτικού
ΑλίκηΚανατά,ΕυγενίαΚανατά,Σοφία
Εξάρχου
καιΜαρίαΔημητριάδη
γιατο ίδιοβιβλίο.

To νόημα ιης ζωής

Γεια σας!
f
To βιβλίο που επιλέξαμε
είναι «Η Μόμο» του Μίχαελ
Έντε (εκδόσεις «Ψυχογιός»),
Η υπόθεση: Η Μόμο
είναι ένα μικρό, φχωχό
κοριτσάκι που ζει μόνο
του σ'ένα εγκαταλειμμένο
I,
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αμφιθέαχρο.Έχει όμως χο ¦¦¦•·
χάρισμα να κάνει χους ανθρώπους
να περνούν ωραία μαζί χης, γιαχί ξέρει
να χους ακούει και να αφήνει χη φανχασία
χους ελεύθερη. Η Μόμο, με χη βοήθεια και
χων φίλων χης, θα καχαφέρει να νικήσει χους
χρομερούςγκρίζους κυρίους που κλέβουν
χο χρόνο χων ανθρώπων,χους χρονοκλέφτες.
Γιατί μας άρεσε: Οι άνθρωποι,κυρίως οι μεγάλοι
και όχι τα παιδιά,αφήνουμε να μας «κλέβουν»
χο χρόνο μας ενώ κυνηγάμε βιαστικά μόνο
χα «χρήσιμα»πράγματα,τη δουλειά και τα
χρήματα. To mo σημαντικό πράγμα,όμως,
σχη ζωή είναι οι φίλοι, n ελευθερία, n αγάπη.
Και όχαν «σπαχαλάμε»χο χρόνο μας με χα
αγαπημένα μας πρόσωπα,στην πραγμαχικόχηχα
κερδίζουμε χρόνο. Συστήνουμε το βιβλίο
αυτό ανεηιφύλακχα, όχι μόνο οε παιδιά
και εφήβους, αλλά και σχους μεγάλους.
Οι μαθητές του Γερμανικού
των Τοσιτσείων Δημοτικών
Εκάλης
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