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Bιβλία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009

για χαρούμενες

διακοπές

Άκης Μελάχρης
Λύστε τα Mαγικά Παιχνίδια με το ραβδάκι της
σκέψης, της παρατηρητικότητας, της φαντασίας, και της ευρηματικότητας. Διασκεδάστε
με κόλπα μαγικά και παράλληλα ακονίστε το
μυαλό σας με τα κρυπτόλεξα, τις σπαζοκεφαλιές και τα άλλα παιχνίδια του βιβλίου.

48 σελίδες, 16,5χ24 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 6+, 7+, 8+, 9+

Μαρία Γεωργίου
Οι μικροί λύτες έχουν τώρα την ευκαιρία να εξασκηθούν, να θυμηθούν και να παρατηρήσουν μέσα από
τις 14 ενότητες αυτών των μπλοκ. Βασισμένα στην
ύλη αλλά κυρίως στον τρόπο σκέψης των νέων διδακτικών βιβλίων της Α’ και Β’ Δημοτικού, βοηθούν τα
παιδιά να εξασκηθούν διασκεδάζοντας.
Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και κεντρίζουν
το ενδιαφέρον του παιδιού, αφού του
δίνεται η δυνατότητα να βαθμολογήσει
τον εαυτό του με τη βοήθεια του πίνακα βαθμολόγησης που συνοδεύει κάθε
ενότητα.

Εικονογράφος: Ιούλιος Μαρουλάκης
48 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά,
ηλικία 6+, 7+

Mαγικό μπλοκάκι
στο

προνήπιο

Το μαγικό μπλοκάκι στο προνήπιο δίνει την ευκαιρία
στα παιδιά, από τριών χρόνων και πάνω, να έχουν
μια πρώτη επαφή με την αλφαβήτα, τους αριθμούς
και τα σχήματα, χρωματίζοντας και κολλώντας αυτοκόλλητα.

Εικονογράφος: Λιάνα Δενεζάκη
64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 3+

Mαγικά μπλοκάκια

Σπαζοκεφαλιές, Σταυρόλεξα, Εικονόλεξα και Παιχνίδια
Πηνελόπη Mωραΐτου

Εικονογράφος: Iούλιος Mαρουλάκης
96 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 6+, 7+

Με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα,
ακροστιχίδες, αινίγματα,
σπαζοκεφαλιές, χαμένες
διαδρομές, κρυμμένους
θησαυρούς, μπερδεμένα
γράμματα και αριθμούς και
πολλά άλλα, βοηθούν τα
παιδιά να αναπτύξουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες,
να καλλιεργήσουν τη
μαθηματική σκέψη αλλά
και την καλλιτεχνική τους
έκφραση.

Mαγικό μπλοκάκι

Το μαγικό μπλοκάκι της νεράιδας δίνει
στα παιδιά την ευκαιρία να διασκεδάσουν χρωματίζοντας και κολλώντας
τα αυτοκόλλητα, αλλά και να έχουν
μια πρώτη επαφή με τη γραφή απλών
λέξεων.

Το μπλοκάκι τoυ πειρατή, θα είναι η αγα
πημένη συντροφιά των παιδιών στον
ελεύθερό τους χρόνο, με εικονόλεξα,
κρυπτόλεξα, σπαζοκεφαλιές και διάφορα άλλα παιχνίδια που οξύνουν την
παρατηρητικότητα και καλλιεργούν τη
φαντασία και την ευρηματικότητα.

Εικονογράφος: Τέτη Σώλου

Εικονογράφος: Άκης Μελάχρης

64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά,
ηλικία 3+

64 σελίδες, 16,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά,
ηλικία 3+

Mαθαίνω να

104 σελίδες

56 σελίδες

Χρωματίζω

Tέσσερα εύχρηστα βιβλία-µπλοκ για χρωµάτισµα, µε αυτοκόλλητα, που απευθύνονται σε παιδιά από 3 χρόνων και πάνω. Σκοπός της σειράς είναι να δώσει
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας κάποιες πρώτες πληροφορίες γύρω από διάφορα θέµατα όπως είναι τα ζώα, το περιβάλλον και άλλα, µέσα από καθαρά
ψυχαγωγικό τρόπο όπως είναι το χρωµάτισµα και τα αυτοκόλλητα. Συντελούν
επίσης και στην ανάπτυξη του συντονισµού µατιών-χεριών.
6,5x24 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 3+

Mαθαίνω να

Σχεδιάζω και να Χρωματίζω

Δύο βιβλία με χρήση μπλοκ που βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 4+
και 5+ να αποκτήσουν τις πρώτες τους γνώσεις στο σχέδιο και το διάβασμα. H
μέθοδος που ακολουθούν τα βιβλία, απλή και κατανοητή, καθοδηγεί τα παιδιά
βήμα-βήμα, αυξάνοντας τις δεξιότητές τους.

Εικονογράφος: Εύα Καραντινού
64 σελίδες, 29,5x20,5 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 4+, 5+

Αξέχαστες

Διακοπές
Με αυτοκόλλητα

Πηνελόπη Mωραΐτου
Οι Αξέχαστες Διακοπές είναι η καλοκαιρινή
διασκεδαστική παρέα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο
της γνώσης με πρωτότυπες ασκήσεις,
σπαζοκεφαλιές, κρυμμένες λέξεις, χαμένες διαδρομές και μαγικούς θησαυρούς.
Μέσα από ταξίδια φαντασίας και παιχνίδια
δημιουργίας τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, καλλιεργούν τη σκέψη τους και
πλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
24 σελίδες, 21x27,5 εκ., μαλακό, ηλικία 5+ και 6+

Χαίρομαι

Διακοπές
και

Διασκεδάζω

στις

Με αυτοκόλλητα

Tέσσερα βιβλία δραστηριοτήτων για τις καλοκαιρινές διακοπές, με χαρούμενες
εικόνες, χρωματιστά αυτοκόλλητα, γρίφους και σταυρόλεξα για να διασκεδάσουν οι μικροί μας φίλοι, ακόμα περισσότερο στις διακοπές τους.

Eικόνες: Eύα Καραντινού
8 σελίδες, 21x27,5 εκ., μαλακό, ηλικία 5+

Eικόνες: Εύα Καραντινού
16 σελίδες, 24x31 εκ., μαλακό, ηλικία 6+

Aπίθανες διακοπές
Παρέα με τον Ποντικοτύρη • Mε αυτοκόλλητα
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Πηνελόπη Mωραΐτου
Οι Απίθανες Διακοπές είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσα από
διασκεδαστικές ασκήσεις και παιχνίδια φαντα
σίας τα παιδιά μαθαίνουν να ερευνούν, να πει
ραματίζονται, να δημιουργούν, να ζωγραφίζουν, να διηγούνται και να χρησιμοποιούν τις
αισθήσεις τους. Με τις Απίθανες Διακοπές τα
παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στις δια
κοπές τους ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται
νοητικά και συναισθηματικά. Οι Απίθανες Διακοπές είναι ένα βιβλίο χαράς για τα παιδιά.

Eικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη
80 σελίδες, 21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 4+

∆ιακοπές
µε τον

Xταποδούλη
Για παιδιά του Nηπιαγωγείου

Άννα Πολέντα-Aποστολάκη
Ένα βιβλίο για τις διακοπές των παιδιών
που έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο
με διαθεματικές ασκήσεις και πολλές
δραστηριότητες που θα εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους και θα οξύνουν την
κρίση τους. Mέσα από την ιστορία
του Χταποδούλη που εξερευνά τον
κόσμο, τα παιδιά θα γνωρίσουν μερικά
από τα πιο σοβαρά προβλήματα που
δημιουργεί η μόλυνση, προσεγγίζοντάς
τα ευχάριστα και δημιουργικά.

Eικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα
64 σελίδες, 21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο,
ηλικία 5+

Περιέχει επιτραπέζιο παιχν
ίδι

Aπίθανες διακοπές
Παρέα με τον Ποντικοτύρη • Mε αυτοκόλλητα
Για παιδιά της Α' Β' και Γ' Δημοτικού
Πηνελόπη Mωραΐτου

88 σελίδες, ηλικία 6+

88 σελίδες, ηλικία 7+

96 σελίδες, ηλικία 8+

Oι AΠIΘANEΣ ∆IAKOΠEΣ έχουν στόχο τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών
και τον εµπλουτισµό των γνώσεων µέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες. Oι
ασκήσεις δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους,
να παίξουν και να ανακαλύψουν τον µαγικό κόσµο της γνώσης. Θέµατα που διδάχτηκαν στο σχολείο ζωντανεύουν και εµπεδώνονται µέσα από σπαζοκεφαλιές, σταυρόλεξα, παιχνίδια και κατασκευές.

Eικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη
21χ27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

15 χαρούμενες

και τρελές ιστορίες

γύρω απ’ τον κόσμο
Με τις τρελές κοτούλες Εντβίζ και
Αγλαΐα στον Αμαζόνιο, ανάβαση στα
Ιμαλάια με τη Φιλομένη την αράχνη,
εξερεύνηση των νησιών Μουκ-Μουκ
με τον μυρμηγκοφάγο του… 15 χαρούμενες και τρελές ιστορίες γύρω
απ’ τον κόσμο για να διαβαστούν από
ολόκληρη την οικογένεια, πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά τις διακοπές.

80 σελίδες, 21χ29 εκ., σκληρό εξώφυλλο

ΔΩPO!!!

κι εσύ ένα ταξιδάκι
έζιο παιχνίδι! Kάνε
ην ξεχάσεις μόνο
Ένα υπέροχο επιτραπ
τη χήνα Ντεζιρέ. Μ
με
α
ρέ
πα
ο
σμ
κό
ου παιχνιδιού.
γύρω απ’ τον
κανόνες του υπέροχ
υς
το
ίς
θε
ου
ολ
ακ
ν’

Falcon Travis, Judy Hindley,
Ruth Thomson, Heather Amery,
Christopher Rawson
και Anita Harper
Αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για όποιον
θέλει να γίνει Καλός Κατάσκοπος.
Αποκαλύπτει όλα τα κόλπα
ÖĐąõĈõĀùÿðāýõ
και τις δεξιότητες που θα
χρειαστείς: πώς να παρακολουθείς τους Κατασκόπους του Εχθρού χωρίς να
γίνεις αντιληπτός, πώς να
γράφεις μυστικά μηνύματα
και πώς να μεταμφιέζεσαι
στη στιγμή.

Αυτοί που σε κρατούν δεν
ξέρουν ότι «Μητέρα» είναι το
κωδικό όνομα του αρχηγού του
Δικτύου και πως έχεις όσα
χρειάζεσαι για να γράψεις ένα
αόρατο μήνυμα ανάμεσα στις
γραμμές του κανονικού. Μάλιστα, έχεις τρεις επιλογές.
Διάβασε και θα καταλάβεις…

áñüăøăĆćðÿýăĉ

çýāýðÿõ÷ąõĀĀðĈčā

áăÿđöýõĄĐćĄóąĈă

ÖþĐāýćùĈûāðþąûùāĐĆćĄýąĈĐĂĉÿăĉ
ĈąóöăāĈðĆĈăćùĀýõĈąõċýðĄñĈąõ èă
÷ĉõÿĐċõąĈăþðāùýõþĐĀûþõÿđĈùąû
øăĉÿùýð 

èąđĄûćùĈăúăĉĀùąĐþăĀĀðĈýùāĐĆ
ĀòÿăĉĀùĈăćĄóąĈă÷ýõāõĀõúñČùýĆ
ĈăāċĉĀĐĈăĉØąðČùĀùĈăāċĉĀĐ

çĈðÿùĆ
þùąýăđ

ßąðĈõćĈă
ñāõċñąý
åÿðćù
ĀùĈă
ðÿÿă

þĐČùñāõ
þăĀĀðĈý

Θα πρέπει να έχεις πάντα
μαζί σου αυτό το βιβλίο,
ώστε να μπορείς να ελέγχεις
τους κώδικες και τα μηνύματα – και να
κρατήσεις τα μυστικά σου ασφαλή,
μακριά από τα χέρια του Εχθρού.

ÚĀĊðāýćûþùąýăđ

ÛñćĈõāùĈăþùąóĀùĈûüùąĀĐĈûĈõĈčā
ċùąýĒāćăĉåÿðćùĈõþăĀĀðĈýõćù
ćċòĀõĀăÿĉöýăđØąðČùĀĖõĉĈĐ
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Εικονογράφηση: Colin King
192 σελίδες, 15,5x20,5 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+

ßăđāûćñ
ĈăùÿõĊąð

ØýõāõøùýĈăĀòāĉĀõćðÿýăĉăõąċû÷ĐĆ ØýõāõøùýĈăĀòāĉĀõþùąýăđąõāĈóúùý
ĈčāþõĈõćþĐĄčāĄąñĄùýāõöăĉąĈćóćùý ĈăċõąĈóĀùćþĐāûþýĀčÿóõĆþõýđćĈùąõ
ĈăċõąĈóĀùĀùÿðāýõąõýčĀñāăćùāùąĐ ĈăþăĉāðùýùÿõĊąðÜþýĀčÿóõþăÿÿðùý
èăĀòāĉĀõùĀĊõāóúùĈõýćùĀýõùÿõĊąĒĆ ĀĐāăćĈăþùąó
ĄýăćþăĉąĐċąčĀûõĄĐċąčćû

ÚĀĊðāýćûċĉĀăđ äúùćĈõĀñāăĆ

áñüăøăĆĈăĉþùąýăđ

ßĐČùĀùĄąăćăċòñāõþăĀĀðĈýõĄĐĈýĆ
ćĈðÿùĆĈăĉþùąýăđåąăćĄðüûćùāõ
õĄăćĄðćùýĆÿùĄĈðþõýĀõþąýðþăĀĀðĈýõ

ÚĀĊðāýćûćðÿýăĉ

èõćĈăýċùóõćĈûāùĄýćĈăÿòøóāăĉāćĈû
áûĈñąõāõþõĈõÿðöùýĄĒĆāõùĀĊõāóćùýĈăþąĉĀĀñāăĀòāĉĀõ

áñüăøăĆĈăĉċĉĀăđ

ØąðČùõāðĀùćõ
ćĈýĆćùýąñĆĀýõĆ
ùĄýćĈăÿòĆòćĈûā
ĄóćčĐČûĈûĆ

áăđćþùČùĈăćĄóąĈăĀùćðÿýăþõý
÷ąðČùõĄõÿðĐĄčĆĊõóāùĈõýćĈûā
ùýþĐāõßąðĈõĈăċõąĈóþĐāĈąõćĈă
ĊčĆþõýñÿù÷ĂùĈýñċùýĆ÷ąðČùý

èõõąċýþðĄăĉċąûćýĀăĄăýăđĀù÷ýõāõ
÷ąðČăĉĀùĈûøýùđüĉāćûĀýõĆùĄýćĈăÿòĆ
ĀĄăąăđāāõõĄăĈùÿñćăĉāùĄóćûĆćýāýðÿă
ĄąăĆĈûáûĈñąõĐĈýûùĄýćĈăÿòĄùąýÿõĀöðāùýñāõùĄùó÷ăāĀĉćĈýþĐĀòāĉĀõ

2

Ùąðćû

ċĉĀĐĆĄõóąāùý
õāăýċĈĐþõĊñ
ċąĒĀõ

ØýõāõøùýĈăĀòāĉĀõċĉĀăđĈăüùąĀõóāùýćùþąđăĊăđąāă ĄùąóĄăĉćĈăĉĆ
o& ĒćĈùăċĉĀĐĆāõúùćĈõüùóþõý
āõćþăĉąđāùý

èăĀòāĉĀõĈăĉõĄăþõÿđĄĈùýĄăđùóćõý
þõýĈõćċñøýõĈăĉþĈýąóăĉĐĄăĉöąóćþùćõýĊĉÿõþýćĀñāăĆĒćĈùāõăą÷õāĒćùý
ĈûāõĄĐøąõćòćăĉ
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Τα βιβλία της σειράς «∆ιαβάζω µόνος µου» χωρίζονται σε
δύο επίπεδα και ενθαρρύνουν τα µικρά παιδιά να ξεκινήσουν µόνα τους να διαβάζουν. Tο απλό κείµενο, τα µεγάλα
γράµµατα και οι διασκεδαστικές εικόνες σε κάθε σελίδα
βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.
48 σελίδες, 13x19,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 7+

ΚΩ∆.: 25201

ΚΩ∆.: 25202

ΚΩ∆.: 25204

ΚΩ∆.: 25205

ΚΩ∆.: 25211

ΚΩ∆.: 25212

ΚΩ∆.: 25213

ΚΩ∆.: 25214

ΚΩ∆.: 25215

ΚΩ∆.: 25231

ΚΩ∆.: 25232

ΚΩ∆.: 25233

H σειρά «∆ιαβάζω µόνος µου» περιλαµβάνει ευχάριστα, διδακτικά βιβλία, µε πλούσια εικονογράφηση και ευκολοδιάβαστα
κείµενα, που βοηθούν τους µικρούς αναγνώστες να πλουτίσουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους διασκεδάζοντας.
64 σελίδες, 13x19,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο, ηλικία 8+

ΚΩ∆.: 25234

ΚΩ∆.: 25217

ΚΩ∆.: 25218

ΚΩ∆.: 25219

ΚΩ∆.: 25220

ΚΩ∆.: 25221

ΚΩ∆.: 25206

ΚΩ∆.: 25235

ΚΩ∆.: 25210

ΚΩ∆.: 25207

ΚΩ∆.: 25208

ΚΩ∆.: 25209

ΚΩ∆.: 25222

ΚΩ∆.: 25224

ΚΩ∆.: 25237

ΚΩ∆.: 25236

ΚΩ∆.: 25223

ΚΩ∆.: 25225

ΚΩ∆.: 25216

ΚΩ∆.: 25226

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Eυγένεια αιώνων συγκεντρωμένη σ’ ένα κατατοπιστικό
και ενδιαφέρον βιβλίο που θα νουθετήσει χωρίς να κουράσει τους μικρούς αναγνώστες.
104 σελίδες, 23,5x26 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+
ΚΩ∆.: 22291

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ένα εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά, που διδάσκει, αφυπνίζει και ευαισθητοποιεί τους µικρούς αναγνώστες για ό,τι
έχει σχέση µε τη φύση και το περιβάλλον.
ΚΩ∆.: 21253

104 σελίδες, 23,5x26 εκ., μαλακό με αυτιά, ηλικία 8+

