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και πρωτότυπο

Γεια σας, Ερευνητές!
Επιλέξαμετο βιβλίο
«θα σ'αγαπώ
ό,τικιανγίνει»
της συγγραφέα
Debi Gliori από τις
εκδόσεις «Πατάκη».
Η υπόθεση:To βιβλίο
μιλάει για την αγάπη
και πρωταγωνιστές
είναι n Μαμά(αλεπού) και ο Μικρός
(αλεπουδάκι).Ο Μικρός μεταμορφώνεται ¦σε
διάφορα ζώα για να βεβαιωθεί ότι n
Μαμά του θα τον αγαπάει ό,τι κι αν γίνει!
Γιατί μας άρεσε: Εδώδυσκολευτήκαμε,
αλλά αποφασίσαμεότι μας άρεσε γιατί
αναφέρεται στα ζωα, στην αγάπη και στη
στοργή πουνιώθει n Μαμά για το Μικρό.
Μας άρεσαν επίσης οι ζωγραφιές και
ο πρωτότυποςτίτλος. Μας άρεσε γιατί
n Μαμά αγαπάει τόσο πολύτο μικρό
της αλεπουδάκι.Είναι ρομαντικό και
συναισθηματικό.Δεν είναι σαν τα κλασικά
παραμύθια.Τέλος, μας άρεσε γιατί κάναμε
πολλέςδραστηριότητεςπάνωοε αυτό.
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Οι μαθητές της E' τάξης από το
Δημοτικά Σχολείο Ερεσού Λέσβου Ο

Διαβάσαμε,συζητήσαμεστην
τάξη μας κατ σας προτείνουμε
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου,
στις 2 Απριλίου, τη μέρα που είχε γεννηθεί
ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, μας προδιαθέτει
ακόμα περισσότερο να συζητήσουμε για βιβλία.
Ακόμα και στο «γραμματοκιβώτιο» της εβδομάδας!

Πρωτοποριακό
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Διαβάσαμε
στην τάξη
μας αρκετά
βιβλία.
Αυτό που
μας άρεσε
napa
πολύείναι
το «Καπλάνι
της βιτρίνας»της Άλκης Ζέη
απότις εκδόσεις «Πατάκη».
Η υπόθεση:«To καπλάνιτης
βιτρίνας» περιγράφει καλοκαιρινές
διακοπές και... αγάπη
μέσα στην οικογένεια.
Γιατί μας άρεσε: Μάθαμε ότι το
βιβλίο υπήρξε πρωτοποριακό
για την παιδικήλογοτεχνία.
Ίσως είναι το πρώτοπαιδικόβιβλίο
πουαναφέρεται και σε πολιτικά
θέματα όπωςτα είδε και τα
έζησε παιδί n συγγραφέας.
Οι μαθητές

του 3ου τμήματος

του 99ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών
Ο

Έτσι, σήμερα δεν έχει «πορτρέτο», δεν έχει
γράμματα, e-mails και ζωγραφιές σας, αλλά
βιβλιοπροτάσεις από ολόκληρες τάξεις!
Αν αρέσει n ιδέα και στη δική σας τάξη, δεχόμαστε
προτάσεις για βιβλία όλο το χρόνο!

και μυστήριο

Ένας διαφορετικός
φίλος

Γεια σας!
Γεια σας,
Σας προτείνουμε Ερευνητές!
Επιλέξαμε
το βιβλίο
τον «Τριγωνοψαρούλη»
«To μυστήριο
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου,
του
καλοκαιρινού
σε εικονογράφηση Λήδας
Βαρβαρούση(εκδόσεις «Πατάκη»)
Αΐ-Βασίλη»
Η υπόθεση: Μας έκανε εντύπωση
της Λότης
που στην αρχή του βιβλίου όλα τα
Πέτροβκς-Ανδρουτσοπούλου,
ψάρια κορόιδευαν τον Τριγωνοψαρούλη
σε εικονογράφηση Κατερίνας
επειδή ήταν διαφορετικός.
Χαδουλού(εκδόσεις «Πατάκη»).
Στο σχολείο έδειχνε ότι δε
Η υπόθεση:Ξαφνικά μες στο
μπορούσενα κάνει τίποτα άλλο
καλοκαίρι n μικρή Νεφέλη
εκτός από τρίγωνα -τετράγωνο
βλέπει από το μπαλκόνιτης
ήθελε να σχεδιάσει, τρίγωνο του
έβγαινε-, τον υποτιμούσεκαι
τον Αϊ-Βασίληνα μοιράζει
του έβαζε τις φωνές ακόμη και
δώρα. Ποιοςείναι;
n κυρα-Σουπιάn δασκάλα του!*
Τι δουλειά έχει στα Εξάρχεια;
Και γιατί κανείς δε την πιστεύει;
Γιατί μας άρεσε: Διαβάσαμε
όλοι μαζί στην τάξη το βιβλίο,
κάθε βδομάδα κι από λίγο,
και γοητευτήκαμε.
Μυστήριο,δράση, περιπέτεια.
Σας το προτείνουμε
ανεπιφύλακτα.
Ον μαθητές της ΔΊ

τάξης

Γιατί μας άρεσε: Γιατί ο Τριγωνοψαρούλης
καταφέρνει να ξεπεράσει
όλες τις δυσκολίες του,
δεν κρατά κακία σε κανένα, καταστρώνει
σχέδια, βάζει τα νυαλιά
στους ψαροσοφούς και σώζει
τα ψαράκια. Τελικά δεν είναι
κουτός, είναι «διαφορετικός».
Μπράβο,Τριγωνοψαρούληί*

* Γ" τάξη, 22ο Δημοτικό
Σχολείο Νίκαιας, Αττική
* A' τάξη, Δημοτικό Σχολείο
Νέας Πέλλας Ο

του 36ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών Ο
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