Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Παιδιού
Ημερομηνία: Κυριακή, 01-05-2011
Σελίδα: 124
Μέγεθος: 490 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 10629
Επικοινωνία εντύπου: 210 2503000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ:
ΠΟΣΟ M' ΑΡΕΣΕΙ...
Πόσο μ' αρέσει...

ο εαυτός

Πόσο μ' αρέσει...

το σχολείο

μου

Πόσο μ' αρέσει...

το παιχνίδι

Του Τρέις Μορόνι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Μια νέα σειρά που καλλιεργεί

στα

παιδιά το θετικό τρόπο σκέψης και
την αισιοδοξία
που βιώνουν

για τις καταστάσεις
στην καθημερινή

τους

ζωή. Έτσι τα μικρά σας μαθαίνουν
είναι mo δημιουργικά,
πιο γενναιόδωρα,

πιο επιτυχημένα

σε ό,τι κάνουν, άρα γίνονται
ευτυχισμένα!

και πιο

Στις σημειώσεις

και κηδεμόνες

να

πιο ανεκτικά,

για γονείς

στο τέλος κάθε βιβλίου

παρατίθενται

χρήσιμες

σκέψεις

και

συμβουλές.
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ΜΗΛΟ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Οι εκκολαπτόμενοι
μαθαίνουν

επιστήμονες

τις βασικές

λειτουργίας

250 αντικειμένων,

όπως ο υπολογιστής,
φούρνος

αρχές
ο

μικροκυμάτων,

κινητό τηλέφωνο,

Της Κρεσσίντα

Μετάφραση:

Απόδοση:

σκάλα και

Κάουελ

Μάνος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κοντολέων

τσίμπημα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ

Ρένα Ζαΐρη-Ρώσση
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

κορίτσι της διπλανής πόρτας.

για το

του Φαρμακερού

να αντιμετωπίσει

ΜακΝτόναλντ

Η Μιμή είναι ένα μοντέρνο

ο Σκυλόψαρος

να βρει το αντίδοτο

Η ΜΙΜΗ μ ΝΕΥΡΙΚΗ
ΓΙΑΤΡΟΣ

Ανεξάρτητη,
και

τον Κακοδόντη;

ενέργεια

δυναμική,

γεμάτη

και... νεύρα! Όνειρο

της είναι να γίνει γιατρός,

να

πολλά άλλα! To πρώτο βιβλίο

Oa μπορέσει

επαυξημένης

διπλό πέλεκυ του Καρυδοσπάστη

σε 8'/2 μέρες και να σώσει τον

και να αποδείξει

πλανήτη από την οικολογική

πραγματικότητας,

όπου οι εικόνες

ζωντανεύουν

στην οθόνη του υπολογιστή.

www.clipnews.gr

Της Μέγκαν

Θα μπορέσει
το

ο αυτόματος

πωλητής, η κυλιόμενη

ΠΩΣ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΕΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ

πλασμένος

να γραπώσει το
ότι είναι

για ηρωικές πράξεις;

γυρίσει

ολόκληρο

καταστροφή!

τον κόσμο

