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Βιβλία για τις διακοπές...Τι θα πάρουμεΕχω παρατηρήσειότι τα παιδιά (κυρίως
Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
«Οδηγόςγια κατασκόπους»(εκδ.
μαζί μας; Ετοιμάζωτις βαλίτσες
τα μικρά) έχουν πολύ συγκεκριμένες
οι νέες προτάσεις από τους συγγραφείςΑγκυρα) είναι το βιβλίο που εικονογράφησε
κι έχω φτάσει στο mo κρίσιμο
προτιμήσεις και όταν κάτι
που γράφουν για παιδιά
ο Colin King και έγραψε
σημείο. Τα παιχνίδιαδεν πειράζει,
τους αρέσει, θέλουν συνεχώς να το
είναι πολλές. Εχει ενδιαφέρον να
μια ομάδα συγγραφέων. Σίγουρα θα
παίρνωεκείνα που αγαπάμε mo πολύ. διαβάζουν. Μέχρι να βρεθεί κάτι
δούμε μερικά από τα θέματα των
γελάσετε και θα περάσετε αρκετή
Οσογια τα υπόλοιπα;Ολο κάτι
καινούργιο που θα τους τραβήξει
φετινών καλοκαιρινών βιβλίων για
ώρα με τα παιδιά προσπαθώνταςνα
θα βρούμε εκεί που θα πάμε, σκέφτομαι,
την προσοχή!Πολλές φορές, κάποια
παιδιά. Ο Πάνος Χριστοδούλου έγραψεμάθετε τα σήματα μορς, τον κώδικα
όπωςκαι σίγουρα θα «εφεύρουμε» βιβλία που πιθανόνεμείς θεωρούμε
το «Τροχονόμοςστα Κατσάβραχα»
γρήγορωνμηνυμάτων και πώςνα
πολλά.Ομωςτα βιβλία;
mo «προχωρημένα»τα παιδιά
(εικονογράφηση: Caroline
φτιάχνετε κρυψώνες! Στο ίδιο στυλ
Και πάλι επιλέγω μερικά από τα αγαπημένα.τα σνομπάρουνκαι προτιμούν
Ο' Neal, εκδόσεις Κέδρος), ένα
«Toμεγάλο βιβλίο της αντι-βαρεμάρας»
Τελικά, σι απόψεις που είχα τις απλές παραδοσιακέςπροτάσεις
πρωτότυπο,χιουμοριστικό βιβλίο
(εκδ. Πατάκη) για αγόρια και
στο μυαλό μου σε σχέση με τα παιδικά (μεταξύ μας, πολύ αγαπημένες
για την «κυκλοφοριακή αγωγή προβάτων
κορίτσια7-14 ετών. Δραστηριότητες,
βιβλία αλλάζουν συνεχώς. Είναι μου), όπωςn Χιονάτη με τους Επτά
και ανθρώπων»,που απευθύνεται χαρτοκοπτική,κόμποι, πειράματα...
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΜΑΣ ΣΤΙΓΜΗ
δύσκολονα προτείνεις σε κάποιοντι Νάνους, n Ωραία Κοιμωμένη κ. ά.
σε παιδιά από 8 ετών. Η
Για τους εφήβους μόλις κυκλοφόρησε
βιβλία να αγοράσει για το παιδί του
Υπάρχει κάτι αε αυτά τα χιλιοειπωμένα
Μαρία Αγγελίδου έγραψε το «Οι
το μυθιστόρηματης Ελπίδας
αφού το θέμα είναι πολύ προσωπικό.
παραμύθιαπου δεν θα σταματάει Πέρα απότα βιβλία που θα επιλέξουμε, έχει σημασίακαι n ώρα... Μια
άνθρωποι που δεν εννοούσαν να
Ισμαήλ «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»
Είναι ωραίο να μαθαίνεις στα
ποτέ να μας γοητεύει. Τι λέτε;
φίλη ακολουθεί ένα «τελετουργικό»διαβάσματος.Κάθε Σάββατοπρωί,
πεθάνουν. Ο μύθος του Σίσυφου»
(εκδ. Κέδρος) ενώ για τις
παιδιάνα αγαπούντο διάβασμα.
Νομίζω πωςο καλύτερος τρόποςνα
κάθονταιόλοι μαζί στο κρεβάτι και διαβάζουν βιβλία. Προσωπικάπροτιμώ (εικονογράφηση: ΜυρτώΔεληβοριά, μικρές ηλικίες, n πολύ ωραία σειρά
Από εκεί και πέρα, n επιλογή είναι
επιλέγουμε βιβλία για τα παιδιά είναι
τις βραδινές ώρες. Μετά το μπάνιοκαι λίγο πριν βάλωτην κόρη μου
εκδόσεις Πατάκη), για τον
βιβλίων «Τασυναισθήματα μου»
προσωπική.Για παράδειγμα:στην
να μπαίνουμε οε ένα βιβλιοπωλείο να κοιμηθεί, διαλέγουμε βιβλία απότη στοίβα δίπλαστον καναπέ και καθόμαστε
«καιρό που οι θεοί έβοσκαν ακόμα
(«Οτανφοβάμαι», «Οτανζηλεύω»
τσάντα της κόρης μου φέτος πρωταγωνιστείκαι να αγοράζουμε εκείνα που
αγκαλιά. Είναι απότις αγαπημένες στιγμές της μέρας μας.
τα κοπάδιατους δίπλα δίπλα με
κ. ά.) από τις εκδ. Παπαδόπουλος.
ΣΑΝΤΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
n «Κοκκινοσκουφίτσα»...
θα θέλαμε εμείς να διαβάσουμε.
τους ανθρώπους...».
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