Nηπιαγωγείο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
Αnna Milbourne - Serena Riglietti
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι υπάρχει κάτω από το έδαφος; Αυτό το συναρπαστικό, εικονογραφημένο βιβλίο σε οδηγεί σε ένα υπέροχο ταξίδι γνώσης για το τι υπάρχει και
ζει κάτω από τη γη.
Σχήμα: 26χ26 • Σελίδες: 32 • Λ.T: 10,90 €
KΩΔ.: 21259 • ISBN: 978-960-422-550-7

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Αnna Milbourne - Benji Daves
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, πώς θα είναι μια επίσκεψη στο φεγγάρι;
Ταξίδεψε με αυτό το υπέροχα εικονογραφημένο βιβλίο στο φεγγάρι για να
μάθεις. Μπορείς να πετάξεις στο διάστημα, να περπατήσεις στο φεγγάρι και να
δεις πώς φαίνεται η Γη από μια τόσο μακρινή απόσταση.
Σχήμα: 26χ26 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 21260 • ISBN: 978-960-422-549-1 • Λ.T: 10,90 €

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Αngela Weinhold
Tα παιδιά ρωτούν χιλιάδες πράγματα: Πώς θα περάσω απέναντι στον δρόμο; Τι πρέπει να
κάνω στο φανάρι; Ένα βιβλίο για παιδιά από 5 χρόνων και πάνω που δίνει απαντήσεις σε
πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν στο πώς πρέπει να κινούμαστε στον δρόμο και τι
πρέπει να προσέχουμε.
Σχήμα: 24χ28 • Σελίδες: 16
KΩΔ.: 23271 • ISBN: 978-960-422-506-4 • Λ.T: 18,50 €

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
Doris Rubel
Tα παιδιά ρωτούν χιλιάδες πράγματα: Γιατί με πονάνε τα δόντια μου; Τι είναι ο λόξιγκας;
Τι μας χρειάζονται οι μύες; Ένα βιβλίο για παιδιά από 5 χρόνων και πάνω που δίνει απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν στο σώμα και το πώς αυτό λειτουργεί.
Σχήμα: 24χ28 • Σελίδες: 16
KΩΔ.: 23272 • ISBN: 978-960-422-507-1 • Λ.T: 18,50 €
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ΠAPAΔOΣEIΣ THΣ ΠATPIΔAΣ MAΣ

Mε αυτοκόλλητα

Eύα Kαραντινού Σχήμα: 24χ31 • Σελίδες: 16

KΩΔ.: 21925
ISBN: 978-960-422-665-8

Kυκλοφορούν επίσης

Ξέρεις τι είναι τα «Xελιδονίσματα» και η «Περπερούνα»; Θέλεις να μάθεις πώς έραβαν
οι μαμάδες στο στόμα του λύκου; Tι είναι το «αμίλητο νερό» και η «μαλλιαρή»; Mάθε
για όλα αυτά, διασκεδάζοντας με υπέροχα αυτοκόλλητα και χρωματίζοντας τις όμορφες
εικόνες του βιβλίου.

ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEIΣ K AI AΞIEΣ
4

με διδακτικές ιστορίες

Τέσσερις ιστορίες με πολύ χιούμορ, που «προειδοποιούν» τα παιδιά για το αποτέλεσμα
των ανάρμοστων συμπεριφορών...
Απόδοση: Μαρία Aγγελίδου
Mην κάνεις αγριάδες,
γιατί θα βρεις μπελάδες!
Σχήμα: 23χ25 • Σελίδες: 24
KΩΔ.: 21291 • ISBN: 978-960-422-570-5 • Λ.T: 10,90 €

Ψέματα μη λες,
γιατί μετά... θα κλαις!
Σχήμα: 23χ25 • Σελίδες: 24
KΩΔ.: 21294 • ISBN: 978-960-422-573-6 • Λ.T: 10,90 €

Tο ξένο πράγμα πίσω να το δώσεις,
γιατί θα το μετανιώσεις!
Σχήμα: 23χ25 • Σελίδες: 24
KΩΔ.: 21292 • ISBN: 978-960-422-571-2 • Λ.T: 10,90 €

Όλα μην τα τρως,
γιατί θα γίνεις χοντρός!
Σχήμα: 23χ25 • Σελίδες: 24
KΩΔ.: 21293 • ISBN: 978-960-422-572-9 • Λ.T: 10,90 €

A΄ Δημοτικού
AΠANTHΣEIΣ ΣE E PΩTHΣEIΣ ΠAIΔIΩN
ΠΩΣ ΗΡΘΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;
Mick Manning & Brita Granström

Yποψήφιο για το Junior
Science Book Award

Το βιβλίο αυτό είναι ένας εικονογραφημένος οδηγός για μικρά παιδιά που με πολύ
φιλικό και οικείο τρόπο εξηγεί το στάδιο της δημιουργίας, από τη σύλληψη ως τη
γέννηση του ανθρώπου. Δίνει απαντήσεις και εξηγεί όλες τις απορίες τους.
Σχήμα: 21.5χ26 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 19301 • ISBN: 978-960-422-548-4 • Λ.T: 7,20 €

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ;
Mick Manning & Brita Granström
Με πρακτικό τρόπο θα μάθουν τα παιδιά την αξία του «ευχαριστώ» και του «παρακαλώ», αλλά και πώς να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις που τα φοβίζουν.
Σχήμα: 21.5χ26 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 19302 • ISBN: 978-960-422-547-7 • Λ.T: 7,20 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Jeanne Willis
Η μικρή ηρωίδα αυτού του βιβλίου είναι ένα παιδί σαν τα τόσα άλλα, που ζούνε κλεισμένα
μέσα σε ένα διαμέρισμα. Αλλά, όπως κάθε παιδί, ονειρεύεται έναν άλλο κόσμο.
Σχήμα: 21χ29 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 23117 • ISBN: 960-234-898-4 • Λ.T: 9,50 €
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
N¤Ô

ΠENTE ΣΩMATOΦYΛAKEΣ KΛEIΣMENOI ΣTO ΨYΓEIO
Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος
Είναι ποτέ δυνατόν να χωρέσουν πέντε σωματοφύλακες σ’ ένα ψυγείο;
Είναι ποτέ δυνατόν μέσα στη νύχτα να ακούγεται μουσική από το ίδιο αυτό ψυγείο; Κι αν όλα αυτά συμβαίνουν, ο Μάνος είναι έτοιμος ν’ ανοίξει την πόρτα
του ψυγείου; Ακολουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Μάνου στο πάρτι του
ψυγείου του, και γνωρίστε μαζί του τους σημαντικότερους φύλακες του σώματός μας και της υγείας μας. Μετατρέψτε το καθημερινό ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας, νοστιμιάς, δύναμης και υγείας.
Σχήμα: 23.5χ25 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 29902 • ISBN: 978-960-422-611-5 • Λ.T: 12,80 €

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΤΡΟΦΕΣ
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Mε αυτοκόλλητα

Λένα Tερκεσίδου
Ένα βιβλίο –οδηγός για τη σωστή διατροφή– που αποκαλύπτει με χιούμορ
στα μικρά παιδιά τα πολύτιμα μυστικά των βασικών τροφών, που πρέπει να
καταναλώνουν για να ’ναι γερά και χαρούμενα.
Σχήμα: 24.5χ25 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 29900 • ISBN: 960-422-472-7 • Λ.T: 5,80 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 33η/12-2-07

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
Πάνος Χριστοδούλου
Αυτό το παραμύθι είναι μία... αληθινή ιστορία στομαχικής διαταραχής και
ένα καλό μάθημα σωστής διατροφής για παιδιά και γονείς. Ένα μάθημα που
δίνουν τα ίδια τα τρόφιμα.
Σχήμα: 21χ29 • Σελίδες: 48
KΩΔ.: 28052 • ISBN: 960-422-003-9 • Λ.T: 10,90 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEI Σ K AI AΞIEΣ
ΝΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΛΙΤΑ
Pam Munoz Ryan

N¤Ô

Η αξία της αγάπης μέσα
απο τη διαφορετικότητα

Λένε, λοιπόν, εκεί στα μέρη που βρέχονται από τον Eιρηνικό ωκεανό, πως
κάποτε ένα περίεργο πουλί πήγε και κάθισε πάνω στο κλαρί ενός δέντρου.
Tο πουλί το λέγανε Nάκο και ήταν ένα πιτακότσε. Σπάνιο και μοναδικό, με
το τραγούδι του καλωσόριζε το δειλινό και πάνω στα φτερά του είχαν βρει
καταφύγιο όλα τα χρώματα του κόσμου. Mα ήταν μόνο, και γι’ αυτό λυπημένο. Ώσπου φτάνουν τα χελιδόνια κι ο Nάκο ερωτεύεται τη Λολίτα.
Aλλά μπορούν δύο τόσο διαφορετικά πουλιά να ζήσουν μαζί για πάντα;
Mια τρυφερή ιστορία αγάπης.
Σχήμα: 24χ23 • Σελίδες: 48 • KΩΔ.: 23138 • ISBN: 978-960-422-592-7 • Λ.T: 11,80 €

TO MΠΛE ΣYNNEΦO
Tomi Ungerer

Η αξία της ειρήνης

Το μπλε σύννεφο είναι διαφορετικό. Φτάνει σε μια πόλη, που οι κάτοικοί
της είναι δυστυχισμένοι και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ξέρει ότι μπορεί να
τους βοηθήσει, αλλά απαιτείται μια μεγάλη θυσία…
Σχήμα: 22χ27 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 23138 • ISBN: 960-422-424-7 • Λ.T: 11,80 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

H ΣYMBOYΛH TOY ΓEPONTA
Zαχαρίας Σακκής

Η αξία της φιλίας
πέρα από τον χρόνο

Οι ήρωες της ιστορίας μιλούν στην καρδιά μας για τις ανθρώπινες σχέσεις
που αναπτύσσονται σε δύσκολες συνθήκες και για το ότι ο καθένας πρέπει
να δείχνει ανθρωπιά και συμπάθεια για τον διπλανό του. Γιατί ακόμα κι αν
κάτι δεν λάμπει, μπορεί... να είναι χρυσός!
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 28077 • ISBN: 960-422-481-6 • Λ.T: 13,30 €

O TOΠOΣ TΩN ONEIPΩN MAΣ
Janosch

Η αξία της φιλίας

Ο μικρός αρκούδος κι ο μικρός τίγρης, είναι οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου.
Ξεκινάνε να βρούνε τον Παναμά, τον τόπο των ονείρων τους. Αλλά πού είναι ο
Παναμάς; Η Αλεπού, η Αγελάδα, ο Ποντικός – ιδέα δεν έχουν. Μόνο το κοράκι
ξέρει να τους δείξει τον δρόμο. Και στο τέλος, βρίσκουν αυτό που ψάχνουν.
Σχήμα: 13χ19.5 • Σελίδες: 48
KΩΔ.: 25230 • ISBN: 978-960-422-465-4 • Λ.T: 4,00 €
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ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEI Σ K AI AΞIEΣ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΩΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Πάνος Xριστοδούλου

Για τις πραγματικές αξίες
στη ζωή πέρα από την ύλη

Oι άνθρωποι ξέχασαν να κοιτούν τον ουρανό. Όλοι τρέχουν και κοιτούν μπροστά. Ένα μικρό αστεράκι όμως βρίσκει τον τρόπο να τους κάνει να σηκώσουν τα
μάτια τους ψηλά. Ένα παράξενο ονειροπόλο αγόρι και το πιο μικρό αστεράκι του
ουρανού αναλαμβάνουν να σώσουν τη μεγάλη πολιτεία από την καταστροφή. Θα
προλάβουν;
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 28073 • ISBN: 960-422-385-2 • Λ.T: 13,00 €

ΠETPOΣOYΠA
Jon J Muth

Η αξία της προσφοράς

Ένα παραμύθι για τη δύναμη της προσφοράς. Τρεις καλόγεροι, ο Χοκ, ο Λοκ κι ο
Σο διασχίζουν μια ορεινή χώρα και προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό, που
κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο.
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Σχήμα: 26χ24 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 23125 • ISBN: 960-422-002-0 • Λ.T: 11,80 €

TO ΠOYΛI ΠOY TO ΛEΓANE AΓAΠAME
Joyce Dunbar

H αξία της
πραγματικής αγάπης

Tο πουλί που το λέγανε Aγάπαμε θέλει να βρει το ταίρι του. Mα όσο κι αν στολίζεται, όσο κι αν φτιάχνει μια όμορφη φωλιά, όσο κι αν τραγουδά, μένει πάντα
μόνο... Mέχρις ότου η σοφή φιλενάδα, η Kουκουβάγια, του μαθαίνει τον τρόπο,
από πουλί Aγάπαμε να γίνει πουλί Σαγαπώ. Kαι τότε όλα αλλάζουν... Mια τρυφερή ιστορία που μιλά για το πώς μπορεί η αγάπη να βρει ανταπόκριση.
Σχήμα: 22χ26 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 23123 • ISBN: 960-234-994-8 • Λ.T: 10,50 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

TO ΠAPAΠONO THΣ MAΓIΣΣAΣ
Nικόλας Aνδρικόπουλος

Για την αντιμετώπιση
των φόβων

Mια πρωτότυπη ιστορία διαμαρτυρίας μιας μάγισσας που προσπαθεί μ’ όλη της
την ψυχή να πείσει τους νεαρούς αναγνώστες ότι δεν είναι κακιά...
Σχήμα: 22χ28 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 28057 • ISBN: 960-422-133-7 • Λ.T: 12,80 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

TA ΠPΩTA MOY BHM ATA ΣTHN ANAΓNΩΣH
Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
Susanna Davidson
Μια μαγευτική ιστορία, βασισμένη στην υπόθεση του ξακουστού μπαλέτου του
Τσαϊκόφσκι, που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη μαγεία και το θαύμα που
συναντάμε στην περιπέτεια της Κλάρας!
Σχήμα: 25.5χ25.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 25121 • ISBN: 978-960-422-551-4 • Λ.T: 10,90 €

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΠΟΥ OΛO ΧΟΡΕΥΑΝ
Susanna Davidson
Οι δώδεκα πριγκίπισσες λατρεύουν τον χορό. Όμως ο πατέρας τους, ο βασιλιάς, τους το
έχει απαγορέψει. Έτσι οι πριγκίπισσες βγαίνουν κρυφά κάθε βράδυ για να πάνε να
χορέψουν. Υπάρχει κανείς που μπορεί να ανακαλύψει πού πηγαίνουν
οι πριγκίπισσες τα βράδια;
Σχήμα: 25.5χ25.5 • Σελίδες: 32 KΩΔ.: 25122 • ISBN: 978-960-422-557-6 • Λ.T: 10,90 €

ΠAPAMYΘI A-IΣTOPIEΣ AΠO ΞENOYΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ
TO ΓOYPOYNAKI ΠOY HΘEΛE NA ’XEI MAΛΛIA
Alan MacDonald
H γουρουνίτσα η Πέγκοτι πιστεύει πως είναι φαλακρή και άσχημη.
Φτιάχνει μια περούκα και την φοράει στο κεφάλι της. Mόλις την είδαν όμως τ’ άλλα ζώα, άρχισαν να την κοροϊδεύουν...

Η αξία της
αυτο-εκτίμησης

Σχήμα: 21χ29 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 23111 • ISBN: 960-234-704-X • Λ.T: 8,50 €

ΛYKOΣ EΞΩ AΠO THN ΠOPTA
Nick Ward

Aντιμετωπίζω τους
φόβους μου

Ένα πρωτότυπο παραμύθι που μιλά για το λάθος να
κρίνουμε τον άλλον όχι σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά με βάση
τις ιδέες που από πριν έχουμε σχηματίσει γι’ αυτόν.
Σχήμα: 20χ25 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 23120 • ISBN: 960-234-900-X • Λ.T: 8,50 €
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PΩTAΘΛHT EΣ ΣTO ΔI ABAΣM A
Tα βιβλία αυτά σχεδιάστηκαν για παιδιά που τώρα αρχίζουν να διαβάζουν. Ασχολούνται αποκλειστικά με ένα γνώριμο
θέμα, χρησιμοποιώντας εύκολα κατανοητούς τίτλους, αυστηρούς συνδυασμούς λέξης-εικόνας και σταθερή μορφή κειμένου. Κάθε βιβλίο προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι λέξεις συνδυάζονται άριστα
με τις εικόνες, βοηθώντας τον αναγνώστη.
Σχήμα: 23χ16.5 • Σελίδες: 24

Nέα

10
KΩΔ.: 25301
ISBN: 978-960-422-630-6

KΩΔ.: 25303
ISBN: 978-960-422-632-0

Ξεφυλλίστε το βιβλίο μαζί, ώστε το
παιδί σας να αναπτύξει σταδιακά την Παρουσίαση
του θέματος
ικανότητα να κατανοεί πώς λειτουργούν με μικρές, απλές
προτάσεις
τα βιβλία και οι λέξεις.
Συζητήστε αναφορικά με το θέμα του
βιβλίου. Διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο, συζητώντας για τον τίτλο, τις εικόνες και τις λέξεις.
Διαβάστε το βιβλίο δυνατά, δείχνοντας Oι μικρές λεζάντες
αυτό που
κατ’ επιλογή κάποιες λέξεις και εικόνες. εξηγούν,
δείχνει η εικόνα
Έπειτα, ζητήστε από το παιδί σας να βρει
τις αγαπημένες του σελίδες, και διαβάστε τις μαζί.
Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ήταν οι αγαπημένες του λέξεις και
βρείτε τις μαζί. Δείξτε του τις λέξεις καθώς τις διαβάζετε. Συζητήστε το νόημα κάθε λέξης, το αρχικό γράμμα καθεμιάς και
πώς αυτό προφέρεται.

KΩΔ.: 25302
ISBN: 978-960-422-631-3

KΩΔ.: 25304
ISBN: 978-960-422-633-7

Λεζάντες
με 1-3 λέξεις
διευκρινίζουν
τα στοιχεία
της εικόνας
H κεντρική εικόνα, που καταλαμβάνει συνήθως
όλη τη σελίδα, ενισχύει το εισαγωγικό κείμενο

Ζητήστε από το παιδί σας να σας επαναλάβει ό,τι μπορεί από
το βιβλίο που μόλις διαβάσατε, και μετά ρωτήστε, «Τι θέλεις να
διαβάσουμε τώρα;» Ενθαρρύνετε το παιδί σας να επιλέξει ένα
άλλο βιβλίο και να σας πει ποιο θέμα αφορά.

B΄ Δημοτικού
ΠE PIBAΛΛONTIKH EKΠAIΔE YΣH
N¤Ô

ΠPOΣTATEΨTE TH ΦYΣH

Kay Barnham

N¤Ô

EΞOIKONOMΩNTAΣ
ENEPΓEIA

ΣΩΣΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ

Kay Barnham

Kay Barnham

Kay Barnham

Ένα βιβλίο γεμάτο ιδέες για
την ανακύκλωση του χαρτιού, του γυαλιού, του πλαστικού και άλλων υλικών
που συναντάμε στο σπίτι και
στο σχολείο. Ενθαρρύνει τα
παιδιά να αναλάβουν ενεργό
δράση στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Η προστασία της φύσης είναι
σημαντική πρoκειμένου να
αποτρέψουμε την πρόκληση
καταστροφής στα οικοσυστήματα, στα ζώα και στα φυτά.
Το βιβλίο αυτό εξερευνά πώς
ο τρόπος ζωής μας μπορεί να
επηρεάσει τη φύση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας
είναι απαραίτητη. Σε αυτό
το βιβλίο θα δείτε από πού
προέρχεται η ενέργεια,
πώς την χρησιμοποιούμε
και πώς αυτή η χρήση
επηρεάζει τη φύση.

Ένα βιβλίο γεμάτο ιδέες για
τη σωστή διαχείριση του
νερού στο σπίτι και στο
σχολείο. Ενθαρρύνει τα παιδιά να αναλάβουν ενεργό
δράση στη φροντίδα και
στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Σχήμα: 25.5χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21114 • ISBN: 978-960-422629-0 • Λ.T: 10,90 €

Σχήμα: 25.5χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21113 • ISBN: 978-960-422628-3 • Λ.T: 10,90 €

Σχήμα: 25.5χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21111 • ISBN: 978-960-422559-0 • Λ.T: 10,90 €

S.O.S ΔIAΣΩΣH ΣTO BOYNO
Eμμανουέλ Σεριζιέ
O Zιλ, ο Mαρκ κι οι γονείς τους κάνουν
κάμπινγκ στο βουνό. Mια τρομερή καταιγίδα απειλεί να ξεσπάσει κι ο μπαμπάς με τον Mαρκ δεν έχουν γυρίσει
ακόμα... Θα χρειαστεί η ετοιμότητα του
Zιλ και η επιδεξιότητα της ομάδας διάσωσης ώστε να τελειώσουν όλα καλά.
Σχήμα: 21χ29 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21258 • ISBN: 960-234-903-4 • Λ.T: 9,50 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

Σχήμα: 25.5χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21112 • ISBN: 978-960-422558-3 • Λ.T: 10,90 €

MIA ΦOPA KI ENA
ΦTEPO
Kατερίνα Mουρίκη
Ένα οικολογικό παραμύθι όλο
φρεσκάδα, κέφι, χιούμορ και
απροσδόκητες καταστάσεις
που θα μας κάνει να δούμε τη
φύση από μια άλλη σκοπιά.
χήμα: 25.5χ27.5 • Σελίδες: 48
KΩΔ.: 28201 • ISBN: 960-422-004-7
Λ.T: 12,50 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06
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M AΘAINΩ K AI NOI AΖOM AI ΓI A TO ΠE PIBAΛΛON
Η σειρά των εκπαιδευτικών βιβλίων «Μαθαίνω και νοιάζομαι για το Περιβάλλον» απευθύνεται σε παιδιά, αλλά αποτελεί κι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών και ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς τους απέναντι στο περιβάλλον. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες καινοτόμες δράσεις του σύγχρονου σχολείου. Μέσα από τις σελίδες
των βιβλίων το παιδί αποκτά τις βασικές γνώσεις για θεμελιώδη και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα και συνειδητοποιεί τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιέχουν φύλλα εργασίας, δραστηριότητες για το περιβάλλον και διασκεδαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι.
Kείμενα: Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης

Mαθαίνω και νοιάζομαι
για το δάσος

N¤Ô

N¤Ô
12

Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21116 • ISBN: 978-960-422-671-9

Mαθαίνω και νοιάζομαι
για το νερό
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21115 • ISBN: 978-960-422-668-9

K AΛΛIΠAT EIPA
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άννα Πολέντα-Αποστολάκη

Ένα βιβλίο δραστηριοτήτων που μαθαίνει στα παιδιά μέσα από δραστηριότητες, σταυρόλεξα, γρίφους κ.ά. για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό πνεύμα.
Περιλαμβάνει
επιτραπέζιο παιχνίδι.

Σχήμα: 21χ28.5 • Σελίδες: 64
KΩΔ.: 28007 • ISBN: 960-422-097-7
Λ.T: 11,00 €

ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEI Σ K AI AΞIEΣ
N¤Ô

POMΠOΛO,
TO ΠPOΣΦYΓAKI TOY ΔAΣOYΣ

Για την αξία της
κατανόησης και
της επικοινωνίας

Φιλομήλα Bακάλη-Συρογιαννοπούλου

Kάποτε ήταν δέντρο ζωντανό και καταπράσινο, ρόμπολο καμαρωτό! Για τις ανάγκες
τους οι άνθρωποι μια μέρα το έκοψαν. Δίχως ρίζες, φύλλα και κλαδιά, βρέθηκε στύλος να φωτά σε ξένο τόπο. Tο βασανίζει ο πόνος του ξεριζωμού, η νοσταλγία και η
ανάγκη για επικοινωνία. Πού και πώς να στεριώσει; Mόνο και έρημο ζητάει παρηγοριά. Ώσπου μια αμυγδαλιά, που ανθεί στο διπλανό περιβόλι, του κλέβει την καρδιά.
Mια τρυφερή ιστορία αγάπης, αλληγορική, γεμάτη καημό και προσμονή.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 28092 • ISBN: 978-960-422-598-9 • Λ.T: 13,50 €

ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Mια ιστορία αφιερωμένη
στην ειρήνη

Gianni Rodari
Tου κόσμου οι μεγάλοι στρατηγοί, να αιμοτοκυλήσουν βάλθηκαν τη γη.
Και από το μεγάλο άχτι τους και τις καμπάνες έριξαν στη μάχη.
Μα αυτές χαρμόσυνα χτυπούσαν, στον κόσμο την ειρήνη διαλαλούσαν.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32 • KΩΔ.: 23137 • ISBN: 978-960-422-519-4 • Λ.T: 10,90 €

Για την αξία
της προσφοράς

TO ΔΩPO THΣ ΠAΠΛΩMATOYΣ
Geff Brumbeau

Ένα υπέροχο σύγχρονο παραμύθι. Mια γενναιόδωρη παπλωματού με μαγικά λες
δάχτυλα, φτιάχνει τα πιο όμορφα παπλώματα του κόσμου και τα χαρίζει στους
φτωχούς. Ένας άπληστος βασιλιάς, που μέσα στο παλάτι του έχει μαζεμένους
όλους τους θησαυρούς του κόσμου, ψάχνει να βρει εκείνον που θα του χαρίσει
έστω ένα χαμόγελο.
Σχήμα: 22χ26 • Σελίδες: 56 • KΩΔ.: 23119 • ISBN: 960-234-875-3 • Λ.T: 13,50 €

TO TAΞIΔI THΣ ΠAΠΛΩMATOYΣ
Geff Brumbeau

Για την αξία
της προσφοράς

Ένα γενναίο κορίτσι αφήνει τον τόπο της και ταξιδεύει σε άλλα μέρη, για να ανακαλύψει πού βρίσκεται η αληθινή ευτυχία. Mα καθώς αφήνει τον τόπο της, έκπληκτη διαπιστώνει πως υπάρχουν άνθρωποι που η φτώχεια τούς κάνει πολύ δυστυχισμένους.
Σχήμα: 22χ26 • Σελίδες: 64 • KΩΔ.: 23128 • ISBN: 960-422-182-5 • Λ.T: 13,50 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07
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ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEI Σ K AI AΞIEΣ
N¤Ô TO ΠAIXNIΔI TΩN ΠAΠOYTΣIΩN
Πολυξένη Bάκου-Σαλωνίδου

H Φοίβη και οι φίλοι της έχουν βαρεθεί να παίζουν τα ίδια και τα ίδια παιχνίδια,
μέχρι τη στιγμή που η Φοίβη φοράει ένα ζευγάρι κόκκινες ψηλοτάκουνες γόβες.
Tότε το παιχνίδι των παπουτσιών αρχίζει και όλα αλλάζουν... Mια πρωτότυπη και
διασκεδαστική ιστορία μιας παρέας παιδιών με τα παπούτσια να είναι οι έξυπνοι,
αστείοι αλλά και σοφοί πρωταγωνιστές της.
Σχήμα: 25.5χ26 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 28094 • ISBN: 978-960-422-664-1

Για την αξία
της ζωής

ΟΙ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΙΟΥ
Jon J Muth

14

Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, μετακομίζει στη γειτονιά τριών παιδιών και γίνεται φίλος τους. Τους αφηγείται υπέροχες ιστορίες. Στην Αντιγόνη κάνει δώρο την ιστορία
ενός ανθρώπου που αν και φτωχός, δεν διστάζει να κάνει δώρα ακόμα και σε έναν
κλέφτη. Στον Μιχαήλ μαθαίνει πως η τύχη δεν είναι ούτε μόνο καλή μήτε και μόνο κακή. Και στον Κάρολο δείχνει πως κάποιες φορές μόνοι μας κάνουμε δύσκολη τη ζωή
μας. Τρεις βαθυστόχαστες ιστορίες, δοσμένες με λέξεις απλές και υπέροχα χρώματα.
Σχήμα: 22.5χ25.5 • Σελίδες: 48 • KΩΔ.: 23135 • ISBN: 978-960-422-492-0 • Λ.T: 13,50 €

ΠATATEΣ, ΠATATEΣ
Anita Lobel

Για την αξία
της ομαδικότητας

H βραβευμένη συγγραφέας και ζωγράφος Aνίτα Λόμπελ, γράφει και εικονογραφεί τη
γεμάτη έντονες συγκινήσεις ιστορία δύο αδελφών και της συνετής μητέρας τους, που
με την εξυπνάδα της καταφέρνει να φέρει και πάλι την ειρήνη στον τόπο τους.
Σχήμα: 25.5χ20.5 • Σελίδες: 48
KΩΔ.: 23129 • ISBN: 960-422-183-3 • Λ.T: 11,00 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

O MΠAMΠAΣ MOY O KAΛOΣ, MEΓAΛOΣ, ΓKPIZOΣ ΛYKOΣ
Φράνση Σταθάτου
Ένα σκυλάκι από την πόλη χάνεται μέσα στο δάσος, όμως η τύχη φέρνει μπροστά
του τον πιο καλό μεγάλο, γκρίζο λύκο. Εκείνος θα το φροντίσει, θα το αναθρέψει,
θα το αγαπήσει. Κι έτσι, θα γίνει «ο μπαμπάς του»... Mια ιστορία που εισάγει τα
μικρότερα παιδιά στην έννοια της υιοθεσίας και που μιλά με πολλή τρυφερότητα
και αγάπη για τον θετό πατέρα.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 28091 • ISBN: 978-960-422-494-4 • Λ.T: 12,50 €

Για την αξία
της φροντίδας

ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEI Σ K AI AΞIEΣ
O EΓΩIΣTHΣ ΓIΓANTAΣ

EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

Όσκαρ Oυάιλντ
Ένα πανέμορφο παραμύθι που μας δείχνει ότι όλα τα καλά του κόσμου δεν αξίζουν τίποτα όταν η
καρδιά μας είναι άδεια και πληγωμένη. Tο βιβλίο περιέχει CD δώρο με την αφήγηση της ιστορίας.
Σχήμα: 21χ29• Σελίδες: 32
KΩΔ.: 23127 • ISBN: 960-422-168-X • Λ.T: 12,90 €

TO KAΠEΛO THΣ ΔEΣΠOINIΔOΣ XANIKAT
Geff Brumbeau
Ο αριστοτεχνικός τρόπος γραφής και η πλούσια εικονογράφηση, έδεσαν ιδανικά στο βιβλίο αυτό, δημιουργώντας ένα σπουδαίο μάθημα για την αξία της ανεκτικότητας και για
το δικαίωμα του να είναι κανείς απλώς ο εαυτός του.
Για την αξία της αποδοχής
και της διαφορετικότητας

Σχήμα: 26χ28 • Σελίδες: 46 • KΩΔ.: 23124 • ISBN: 960-422-007-1 • Λ.T: 14,00 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06

ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ

19 Τίτλοι

H σειρά «Διαβάζω μόνος» μου περιλαμβάνει ευχάριστα, διδακτικά βιβλία, με πλούσια εικονογράφηση και ευκολοδιάβαστα κείμενα, που βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να πλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους, διασκεδάζοντας.
Σχήμα: 13x19.5 • Σελίδες: 48 • Λ.T: 4,50 €

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔ. ΓIA TIΣ
ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔ. ΓIA TIΣ
ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

EΓKEKP. AΠO TO YΠ. ΠAIΔ. ΓIA TIΣ
ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07
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PΩTAΘΛHT EΣ ΣTO ΔI ABAΣM A
Τα βιβλία αυτά δημιουργήθηκαν για παιδιά που αναγνωρίζουν γνωστές λέξεις με ευκολία, αναπτύσσουν ένα εύρος λεξιλογικών δεξιοτήτων. Μέσα σ’ αυτά θα βρείτε διάφορους απλούς τύπους προτάσεων, πολλά γνώριμα αντικείμενα κι ενέργειες
καθώς και εικονογράφηση ως υποστηρικτικό υλικό. Σ’ αυτό το επίπεδο, εισάγεται επίσης ένα πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο.
Σχήμα: 23χ16.5 • Σελίδες: 32
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KΩΔ.: 25307
ISBN: 978-960-422-636-8

Nέα

KΩΔ.: 25306
ISBN: 978-960-422-635-1

Ξεφυλλίστε μαζί το βιβλίο. Συζητήστε
Το εισαγωγικό κείμενο
συνήθως από
για τον τίτλο, τις εικόνες, τις λεζάντες και αποτελείται
δύο προτάσεις και
βρίσκεται, σχεδόν πάντα,
τις επικεφαλίδες του.
στην επάνω αριστερή
Ρωτήστε: «Τι νομίζεις ότι πραγματεύεται γωνία της σελίδας
το βιβλίο;» και «Από πού βγάζεις αυτό
το συμπέρασμα;»
Διαβάστε το βιβλίο δυνατά, δείχνοντας
κατ’ επιλογή κάποιες λέξεις και εικόνες.
Βοηθητικές εικόνες
και κείμενα παρέχουν
Ίσως θελήσετε να δώσετε έμφαση και
πρόσθετες οπτικές
στις λεζάντες. Έπειτα, ζητήστε από το παι- πληροφορίες
δί σας να βρει τις αγαπημένες του σελίδες, και διαβάστε τις μαζί.
Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ήταν οι αγαπημένες του λέξεις
και βρείτε τις μαζί. Δείξτε του τις λέξεις καθώς τις διαβάζετε.
Συζητήστε για το νόημα κάθε λέξης, και τονίστε του τη λειτουργία του λεξιλογίου για τις άγνωστες λέξεις. Μπορείτε
ακόμη να χρησιμοποιήσετε και το ευρετήριο μαζί. Για παράδειγμα, ρωτήστε, «Σε ποια σελίδα αναφέρεται η Ανταρκτική;»
Προτείνετε στο παιδί σας να διαβάσει μόνο του όλο το
βιβλίο από μέσα του.

KΩΔ.: 25305
ISBN: 978-960-422-634-4

KΩΔ.: 25308
ISBN: 978-960-422-637-5

Tα κείμενα που
αναφέρονται στην
κεντρική εικόνα,
αποτελούνται κι
αυτά από μία έως
δύο προτάσεις

Η κεντρική εικόνα κάθε σελίδας ενισχύεται
από μικρά κείμενα και λεζάντες

Ζητήστε από το παιδί σας να σας επαναλάβει ό,τι μπορεί
από το βιβλίο που μόλις διαβάσατε, και μετά ρωτήστε,
«Τι θέλεις να διαβάσουμε τώρα;» Ενθαρρύνετε το παιδί σας
να επιλέξει ένα άλλο βιβλίο και να σας πει ποιο θέμα
αφορά. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζει προσεκτικά όλο το βιβλίο,
καθώς και τη σελίδα των περιεχομένων.

Γ΄ Δημοτικού
ANΘPΩΠINEΣ AΞIEΣ
N¤Ô

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
Stephane Frattini - Stephanie Ledu
Eυγένεια αιώνων συγκεντρωμένη σ’ ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Tρόποι καλής
συμπεριφοράς, ξεκινώντας από το «καλημέρα», για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος σε κάθε στιγμή, ανάλογα με το περιβάλλον και την οικειότητα που έχει με τα άλλα άτομα. Eυγένεια ανάμεσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην πόλη, στο τραπέζι. Eυπρέπεια στην εμφάνιση και κοσμιότητα σε κάθε περίσταση, που γίνονται στο τέλος τρόπος ζωής.
Σχήμα: 23.5χ26 • Σελίδες: 104
KΩΔ.: 22291 • ISBN: 978-960-422-622-1 • Λ.T: 12,50 €

ΠE PIBAΛΛONTIKH EKΠAIΔE YΣH
N¤Ô

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Stephane Frattini - Stephanie Ledu
Ένα εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά, που διδάσκει, αφυπνίζει και ευαισθητοποιεί
τους μικρούς αναγνώστες για ό,τι έχει σχέση με τη φύση και το περιβάλλον.
Tο παιδί μαθαίνει τα προβλήματα του πλανήτη που ζει, μαθαίνει να σέβεται
και να προστατεύει τη χλωρίδα και την πανίδα. Yπάρχουν άπειρες ιδέες για
δραστηριότητες, για ψυχαγωγία, για δημιουργία και, το σπουδαιότερο, το
παιδί μαθαίνοντας αποκτά οικολογική συνείδηση, κάτι που θα διατηρήσει σε
όλη του τη ζωή.
Σχήμα: 23.5χ26 • Σελίδες: 104
KΩΔ.: 21253 • ISBN: 978-960-422-621-4 • Λ.T: 12,50 €

H ΦYΣH KAI H MOΛYNΣH THΣ ATMOΣΦAIPAΣ
Mπριζίτ Λαμπέ - Mισέλ Πυές
Xάρη στο μυαλό του ο άνθρωπος επινόησε χίλια πράγματα που διευκόλυναν
τη ζωή του. Άρχισε, όμως, να χρησιμοποιεί τη φύση σαν μια τεράστια δεξαμενή, που την μεταχειρίζεται όσο θέλει, σαν ένα γιγάντιο δοχείο σκουπιδιών
όπου πετάει τα πάντα...
Σχήμα: 15.5χ23 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21627 • ISBN: 960-422-060-8 • Λ.T: 4,50 €
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M AΘAINΩ K AI NOI AΖOM AI ΓI A TO ΠE PIBAΛΛON
Η σειρά των εκπαιδευτικών βιβλίων «Μαθαίνω και νοιάζομαι για το Περιβάλλον» απευθύνεται σε παιδιά, αλλά αποτελεί κι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών και ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς τους απέναντι στο περιβάλλον. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλες καινοτόμες δράσεις του σύγχρονου σχολείου. Μέσα από τις σελίδες
των βιβλίων το παιδί αποκτά τις βασικές γνώσεις για θεμελιώδη και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα και συνειδητοποιεί τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιέχουν φύλλα εργασίας, δραστηριότητες για το περιβάλλον και διασκεδαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι.
Kείμενα: Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης

Mαθαίνω και νοιάζομαι
για την ανακύκλωση.

N¤Ô

Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21118 • ISBN: 978-960-422-670-2

N¤Ô

Mαθαίνω και νοιάζομαι
για την ενέργεια
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Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 21117 • ISBN: 978-960-422-669-6

K AΛΛIΠAT EIPA
EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 35η/28-2-07

Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος

Mε αυτοκόλλητα

Τα βιβλία περιέχουν αξίες ζωής μέσα από τον
αθλητισμό. Μιλάνε για την αξία της συντροφικότητας,
της ευγενούς άμιλλας, της υπευθυνότητας και της προσπάθειας
του «αγωνίζεσθαι» στη ζωή!
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 12271 • ISBN: 960-422-487-5
KΩΔ.: 12272 • ISBN: 960-422-488-3
Λ.T: 7,50 €

Λίτσα Ψαραύτη
O Θωμάς είναι ένα παιδι πνευματικά καθυστερημένο. Mε τη βοήθεια όμως των γονιών του και του
ειδικού σχολείου, καταφέρνει να αναπτύξει απίστευτες ικανότητες και να λάβει μέρος στους
Eιδικούς Oλυμπιακούς Aγώνες.
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 8η/16-1-06
Σχήμα: 21χ29 • Σελίδες: 48 • KΩΔ.: 28004 ISBN: 960-234-996-4 • Λ.T: 11,50 €

MOYΣIKH
Η ΣΙΡΕΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΝΟΤΕΣ
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Ένα παραμύθι που γνωρίζει στα παιδιά γνωστούς και επιτυχημένους μουσικοσυνθέτες και
παράλληλα εξυμνεί την αξία της μουσικής στη ζωή μας. Περιέχει δώρο CD, με αφήγηση του
παραμυθιού και μικρά αποσπάσματα από έργα μεγάλων συνθετών.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 24201 • ISBN: 978-960-422-560-6 • Λ.T: 13,80 €

H ΣYNAYΛIA TΩN XPΩMATΩN
Δημήτρης Γραμμένος
«Η Συναυλία των Χρωμάτων» είναι ένα μαγικό ταξίδι με χιούμορ και φαντασία στον κόσμο
της κλασικής μουσικής, μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40
KΩΔ.: 24202 • ISBN: 978-960-422-568-2 • Λ.T: 14,80 €

ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEIΣ K AI AΞIEΣ
N¤Ô

Γιατί η λαιμαργία για
την ύλη, δεν είναι αξία

O ΓENNAIOΣ AΛI KAI TO ΠEPIΣTEPI
Nancy Farmer

Ήταν δεν ήταν εφτά χρονών ο Αλί, όταν έπιασε δουλειά κοντά στον πατέρα του, τον
Φύλακα των Περιστεριών του σουλτάνου του Καΐρου. Εκεί, ο Αλί έμαθε τον πιο σημαντικό κανόνα για τα περιστέρια: ποτέ να μην τα ταΐζει περισσότερο από όσο πρέπει.
Αλλά ο Αλί κάνει ακριβώς το αντίθετο και ταΐζει συνέχεια το περιστέρι του. Ξυπνώντας
στη μνήμη την πλούσια παράδοση που κουβαλούν Οι Xίλιες και Mια Νύχτες, η ιστορία της Νάνσι Φάρμερ, που τόσο αριστοτεχνικά εξελίσσεται μαζί με την πλούσια εικονογράφηση της Γκέιλ ντε Μάρκεν, είναι σίγουρο πως θα διασκεδάσει κάθε νεαρό αναγνώστη που αγαπάει την περιπέτεια, τη μαγεία, και μια καλή, παλιομοδίτικη ιστορία.
Σχήμα: 21χ28 • Σελίδες: 48 • KΩΔ.: 23134 • ISBN: 978-960-422-623-8 • Λ.T: 12,50 €

O EYTYXIΣMENOΣ ΠPIΓKIΠAΣ
Όσκαρ Oυάιλντ

Για την αγάπη
και την προσφορά

Όταν ζούσε ο ευτυχισμένος πρίγκιπας στο παλάτι του, τίποτα δεν τάραζε την ευχάριστη
κι ανέμελη ζωή του. Kάποτε όμως ο πρίγκιπας σταμάτησε να ζει. Tότε οι άρχοντες του
έφτιαξαν ένα πανέμορφο άγαλμα από χρυσό και πολύτιμους λίθους και το έστησαν στο
ψηλότερο σημείο της πόλης. Έτσι ο πρίγκιπας άρχισε να βλέπει όλη τη δυστυχία και τον
πόνο των ανθρώπων του. Μια μαγευτική και συγκλονιστικά συγκινητική ιστορία...
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 40 • KΩΔ.: 23131 • ISBN: 960-422-232-5 • Λ.T: 12,90 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07
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ANΘPΩΠINEΣ ΣX EΣEIΣ K AI AΞIEΣ
N¤Ô TO ΠOYΛI KAI TO ΓEPANI
Γιάννης Πλαχούρης

Για την αξία
της φιλίας

Η φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα σ΄ ένα γεράνι, που ζει στο μπαλκόνι κάποιας
πολυκατοικίας, και σε μια τρυγόνα, την Ονυτρίγ, που έρχεται από τον Νοτιά, βοηθά και τους δυο τους σε πολλές περιπτώσεις. Ξεπερνάνε απρόβλεπτους κινδύνους.
Παίζοντας και μαθαίνοντας να ενεργούν μαζί, γίνονται καλύτεροι.
Συνειδητοποιούν τη διαφορά να ζει κανείς συνειδητά και όχι μηχανικά και αυτόματα. Διακρίνουν την ωφέλεια της ειλικρινούς σχέσης και τον τρόπο να την χρησιμοποιούν. Όμως, και η φιλία για να διατηρηθεί χρειάζεται θυσίες. Θα τα καταφέρουν; Το πουλί και το γεράνι δεν είναι μόνοι. Τριγύρω τους, όπως και στους ανθρώπους πολλά περιστατικά βάζουν τη φιλία τους σε συνεχή δοκιμασία και απαιτούν για να ξεπεραστούν τη δύναμη της καρδιάς τους.
Σχήμα: 21χ27.5 • Σελίδες: 32 • KΩΔ.: 28093 • ISBN: 978-960-422-663-4

ΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΤΙΑΣ
Πόπη Μαγουλά-Γαϊτάνου
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Για την αξία
της φιλίας

Σ’ αυτό το βιβλίο καταγράφεται το μεγαλείο της αληθινής φιλίας που προσφέρεται
σαν το άγαλμα λευκή, σαν την αλήθεια γυμνή και ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής.
Σχήμα: 23χ26.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 29005 • ISBN: 960-422-428-X • Λ.T: 12,50 €
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛI/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

IΣTOPI A – MYΘOΛOΓI A
N¤Ô

OI ENNEA MOYΣEΣ KAI OI KAΛEΣ TEXNEΣ
Πόπη Μαγουλά-Γαϊτάνου
Σ’ εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια γεννήθηκαν εννέα πανέμορφες κόρες, οι Μούσες,
που είχαν την τύχη να είναι προικισμένες με ξεχωριστές χάρες η κάθε μία. Και αυτές
τις χάρες δεν τις κράτησαν για τον εαυτό τους αλλά τις χάρισαν γενναιόδωρα στους
θεούς και τους ανθρώπους για να γίνουν πιο πλούσιοι στη σκέψη και τα συναισθήματα, να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Έτσι, στήθηκε στην αρχαιότητα μια τεράστια σκηνή με πρωταγωνίστριες τις εννέα Μούσες που χόρεψαν, τραγούδησαν και
δίδαξαν τις Καλές Τέχνες, αυτό το μεγαλούργημα όλων των αιώνων.
Σχήμα: 23χ26.5 • Σελίδες: 32
KΩΔ.: 29006 • ISBN: 978-960-422-597-2 • Λ.T: 13,50 €

