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ΣΧΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Το Σχολικό Ημερολόγιο
ενός UFO 2014-2015
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Σωτήρης Μητρούσης

14.5x20 • Σελ.: 256 • Λ.Τ.: 6,90 €
23812 • 978-960-547-154-5

Βασισμένο στο

15 x 21 • Σελ.: 192 • Λ.Τ.: 10,80 €
23811 • 978-960-547-125-5
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ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΜΠΛΟΚ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (3+)
ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - Σειρά Α'
Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια • Τα 3 γουρουνάκια • Ο λαγός και η χελώνα • Ο ψεύτης βοσκός

21712 • 978-960-422-937-6

21713 • 978-960-422-936-9

21718 • 978-960-422-964-2

Χρωματίζω και
αφηγούμαι παραμύθια

21720• 978-960-547-127-9

21715 • 978-960-422-961-1

Η σειρά αυτή, δίνει την ευκαιρία στους μικρούς μας
φίλους να χρωματίσουν τις εικόνες από αγαπημένα
παραμύθια αλλά και να τα αφηγηθούν -βλέποντας
τις εικόνες- οξύνοντας έτσι τη λεκτική τους ικανότητα και τη φαντασία τους.
21x27.5 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 1,30 €

21719 • 978-960-547-126-2

21714 • 978-960-422-935-2

21716 • 978-960-422-962-8

21711 • 978-960-422-934-5

Eικόνες: Εύα Καραντινού

21717 • 978-960-422-963-5

23x30 • Σελ.: 8 • Λ.Τ.: 2,00 €

Σούπερ Ζωγράφος

ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΑΛΜΠΟΥΜ

16.5x24 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 4,90 €
22561 • 978-960-422-864-5

Σούπερ χρωματίζω
17x25 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 3,30 €
22560 • 978-960-422-974-1

Αρχίζω να χρωματίζω
με 84 αυτοκόλλητα
21x27.5• Σελ.: 64• Λ.Τ.: 3,90 €
23403• 978-960-547-063-0
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ Σειρά B'
Eικόνες: Εύα Καραντινού

21x27,5 • Σελ.: 16 • Λ.Τ.: 1,80 €

• Νο1
22573 • 978-960-422-949-9

• Νο2
22574 • 978-960-422-950-5

• Νο3, Τα κατοικίδια ζώα
22575 • 978-960-422-951-2

• Νο4, Τα μέσα μεταφοράς
22576 • 978-960-422-952-9

• Νο5, Τις εποχές του χρόνου
22577 • 978-960-422-953-6

• Νο6, Τα ζώα της ζούγκλας
22578 • 978-960-422-954-3

AΚΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ
Ακονίζω το μυαλό μου με διασκεδαστικές δραστηριότητες
Eικόνες: Άκης Μελάχρης

21x27.5• Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,95 €

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο με κρυπτόλεξα, διαφορές, λαβύρινθους, ανέκδοτα,
κουίζ με αριθμούς και άλλα πολλά που βοηθούν τα παιδιά ν' αναπτύξουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά.
23400• 978-960-422-865-2

ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (4+)
ΜΠΛΟΥΜ
Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να θέσουμε τα θεμέλια της γνώσης.
H νέα μας σειρά με γενικό τίτλο "ΜΠΛΟΥΜ" σχεδιάστηκε ειδικά για πολύ
μικρά παιδιά, με σκοπό να τους μεταδώσει τις πρώτες γνώσεις γύρω από τα
ζώα, τα χρώματα, το περιβάλλον και άλλα...Οι μεγάλες έγχρωμες εικόνες, τα
απλά κείμενα, οι δραστηριότητες και τα αυτοκόλλητα συντελούν ώστε τα
βιβλία τις σειράς να αγαπηθούν ιδιαίτερα από τους μικρούς μας αναγνώστες.

Τα πρώτα μου 15 ζώα
Eικόνες: Εύα Καραντινού

23x25• Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 4,80 €

25131• 978-960-547-123-1

Τα πρώτα μου Σχήματα, Χρώματα και οι πρώτοι μου Αριθμοί
Eικόνες: Εύα Καραντινού

23x25• Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 4,80 €

25132• 978-960-547-124-8
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ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (4+)
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Διασκεδάζω και μαθαίνω με 135
δραστηριότητες και παιχνίδια

Ελληνική Mυθολογία • Οι πρώτες μου 100
δραστηριότητες γνώσης και ψυχαγωγίας

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

Eικόνες: Άκης Μελάχρης

16.5x24• Σελ.: 112 • Λ.Τ.: 4,90€
Ένα διασκεδαστικό βιβλίο
με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες που βοηθούν
τα παιδιά να αναπτύξουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες
αλλά και να οξύνουν την
παρατηρητικότητά τους.

21x27.5• Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 5,50 €

23405 • 978-960-547-109-5

28310 • 978-960-547-111-8

Διασκεδάζω και μαθαίνω με 80 δραστηριότητες

Οι πρώτες μου 150 δραστηριότητες

Eικόνες: Λ. Δενεζάκη • Ν. Κούτσης

Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη

16.5x24 • Σελ.: 80 • Λ.Τ.: 3,60 €

21x27.5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 5,90 €

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται
παιχνίδια και δραστηριότητες βασισμένα σε βασικές
ιστορίες της μυθολογίας
όπως οι θεοί των αρχαίων
Ελλήνων, οι άθλοι του Ηρα
κλή, οι άθλοι του Θησέα, ο
Τρωικός πόλεμος και άλλες.

Ένα εκπαιδευτικό βιβλίο
που δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά προσχολικής ηλικίας
να έχουν μια πρώτη επαφή
με τα γράμματα, τους αριθμούς, αλλά και ταυτόχρονα
να διασκεδάσουν χρωματίζοντας.

Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με 150 ευχάριστες
δραστηριότητες και αυτοκόλλητα που σκοπό έχουν
να βοηθήσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις ικανότητες
και τις δεξιότητές τους.

23402 • 978-960-422-860-7

28110 • 978-960-422-879-9

Παραδόσεις τις πατρίδας μας
Ήθη • Έθιμα • Δραστηριότητες
Έυα Καραντινού

Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή
ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩ∆.: 21925 • ISBN: 978-960-422-665-8
21x27.5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 8,90 €

Το κυνήγι του θησαυρού της διατροφής

Mάθε διασκεδάζοντας με υπέροχα
αυτοκόλλητα και χρωματίζοντας τις
όμορφες εικόνες του βιβλίου.

Δραστηριότητες • Παιχνίδια • Ιστορίες • Γνώσεις
Αινίγματα •Παροιμίες
Eικόνες: Άκης Μελάχρης
21x27.5• Σελ.: 40• Λ.Τ.: 4,90 €
Μέσα από πολλές δραστηριότητες και
παιχνίδια, δίνεται η ευκαιρία στον μικρό
αναγνώστη να εκπαιδευτεί με ψυχαγωγικό τρόπο να τρώει σωστά, να γνωρίσει
τις ευεργετικές ιδιότητες των τροφών
καθώς και να μάθει να ασκείται.
23404• 978-960-547-102-6
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MAΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
21x27,5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,50 €

60 Μαγικές Δραστηριότητες για Αγόρια
Eικόνες: Άκης Μελάχρης

60 Μαγικές Δραστηριότητες για Κορίτσια
Eικόνες: Εύα Καραντινού
Δύο διασκεδαστικά βιβλία µε κρυπτόλεξα, εικονόλεξα, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες που
δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ψυχαγωγηθούν
δηµιουργικά.

21454 • 978-960-547-151-4

21453 • 978-960-547-152-1

BΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΞΙΕΣ 4+
• Mην κάνεις αγριάδες, γιατί θα βρεις µπελάδες!
• Το ξένο πράγµα πίσω να το δώσεις, γιατί θα το µετανιώσεις!
• Όλα µην τα τρως, γιατί θα γίνεις παχουλός!
• Ψέµατα µη λες, γιατί µετά... θα κλαις!

23x25 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 11,65 €
Phil Roxbee Cox
Εικόνες: Jan McCafferty
Απόδοση: Μαρία Αγγελίδου

Ιστορίες που «προειδοποιούν» τα παιδιά για το αποτέλεσµα των ανάρµοστων συµπεριφορών τους.

ISBN 978-960-422-570-5

ISBN 978-960-422-571-2

21291 • 978-960-422-570-5
9

ISBN 978-960-422-572-9

21292 • 978-960-422-571-2

789604 225705
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ISBN 978-960-422-573-6

21293 • 978-960-422-572-9

789604 225712
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21294 • 978-960-422-573-6

789604 225729

9

789604 225736

oi πρωτες μου ερωτησεισ και απαντησεισ 5+
Συμπεριφέρομαι σωστά; • Τρέφομαι σωστά;
Πώς γίνονται τα μωρά; • Πώς να φροντίζω την καθαριότητά μου;
Εύα Καραντινού
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29304 • 978-960-422-988-8

29301 • 978-960-422-933-8

29303 • 978-960-422-931-4

29302 • 978-960-422-914-7

21.5x26.5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 6,90 €
Τέσσερα μοναδικά βιβλία για παιδιά αλλά και βιβλία-εργαλείο για γονείς και δασκάλους!

Το Πρώτο μου Βιβλίο Ερωτήσεων και Απαντήσεων
21.5x26.5 • Σελ.: 516 • Λ.Τ.: 24,05 €
Πόσο μεγάλος είναι ένας ελέφαντας; Πως παράγεται ηλεκτρισμός; Γιατί τα κάστρα χτίζονταν πάνω σε λόφους; Τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τις απαντήσεις σ’ αυτά καθώς
και σε πολλά ακόμη ερωτήματα, σ’ αυτό το διασκεδαστικό βιβλίο ερωτήσεων και απαντήσεων. Καλύπτοντας σημαντικά θέματα στους τομείς της επιστήμης, της ιστορίας και του
φυσικού κόσμου, το παρόν βιβλίο είναι ιδανικό για αρχάριους αναγνώστες. Κάθε ερώτημα
απαντάται με σαφήνεια, ενώ η καταπληκτική εικονογράφηση που το συνοδεύει, βοηθά
στην περαιτέρω επεξήγηση των θεμάτων. Σχετικοί πίνακες προσφέρουν στοιχεία για επιπλέον γνώση επί του θέματος, ενώ παράλληλα, απλά κουίζ εξετάζουν τα παιδιά σε όσα 21359 • 978-960-422-803-4
διάβασαν σε κάθε κεφάλαιο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 10+

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 8+

Νταήδες, εξυπνάκηδες,
δήθεν φίλοι... και εσύ!

Πρωταθλητές κόσµου
στην ευγένεια
S. Frattini - S. Ledu

«Ένα σηµαντικό βιβλίο για
όσους νεαρούς θέλουν να
θωρακιστούν απέναντι στους
νταήδες».

Ένα βιβλίο, για το πώς πρέπει
να συμπεριφέρεται κάποιος
σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το περιβάλλον και την οικειότητα που
έχει με τα άλλα άτομα.

17x25 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 10,70 €
21285 • 978-960-422-512-5

22291 • 978-960-422-622-1

23.5x26 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 7,90 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6+
Πρωταθλητές κόσµου στην οικολογία
S. Frattini - S. Ledu
23.5x26 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 7,90 €

21253 • 978-960-422-621-4

Διδάσκει, αφυπνίζει και ευαισθητοποιεί τους αναγνώστες για ό,τι έχει σχέση µε τη φύση και
το περιβάλλον. Yπάρχουν άπειρες ιδέες για δραστηριότητες και δημιουργία.

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
Ένας πολύτιμος πρακτικός οδηγός για να σώσουμε τον πλανήτη μας
Laurie David - Cambria Gordon
21249 • 978-960-422-618-4
25.5x25.5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 7,90 €
Τι σημαίνει η υπερθέρμανση του πλανήτη, πώς επηρεάζει τον πλανήτη μας, και πώς
μπορούμε να συνεργαστούμε για να την σταματήσουμε;
Kay Barnham
Σώσε το νερό
Προστατέψτε τη φύση
Eξοικονομώντας ενέργεια
22.5x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.:5,80 €
Tα βιβλία αυτά εξερευνούν το πώς ο
τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει
τη φύση καθώς και το από πού προέρχεται η ενέργεια. Προτείνουν ιδέες για
τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

21112 • 978-960-422-558-3
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21114 • 978-960-422-629-0

21113 • 978-960-422-628-3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4+
Ταξίδι στο Φεγγάρι
Anna Milbourne - Benji Daves
26x26 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 11,65 €
21260 • 978-960-422-549-1
Aυτό το υπέροχο εικονογραφηµένο βιβλίο σε ταξιδεύει στο Φεγγάρι για να το ανακαλύψεις. Mπορείς να πετάξεις στο διάστηµα, να περπατήσεις πάνω στο Φεγγάρι, και να
δεις τη Γη µας από εκεί επάνω.

Κάτω από τη Γη
Anna Milbourne - Serena Riglietti
26x26 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 11,65€

21259 • 978-960-422-550-7

Aναρωτήθηκες ποτέ τι βρίσκεται κάτω από τη Γη; Aυτό το συναρπαστικό εικονογραφηµένο βιβλίο σε συνοδεύει σε ένα υπέροχο ταξίδι στο εσωτερικό της Γης, για να
µπορέσεις να το ανακαλύψεις.

MAΘAINΩ KAI NOIAZOMAI ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON 7+
Νερό • Ενέργεια

H κ. Ανακύκλωση και η περιπέτεια
των σκουπιδιών

Kείμενα: Πόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης
Με φύλλα εργασίας και δραστηριότητες παιχνίδια
για το περιβάλλον.

Ζαχαριουδάκη Μαρία
Εικόνες: Άκης Μελάχρης

21χ27.5 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 5,80 €

15.5x20.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 5,90 €
Μια θαρραλέα ομάδα με
αρχηγό τον Τζίμη, το μικρό
κονσερβοκούτι, αποφασίζει
να ανακαλύψει τι συμβαίνει
στη χωματερή και να σώσει τα
σκουπίδια.
Είναι άραγε κάτι καλό η ανακύκλωση; Παίξε και μάθε το
μαζί τους!
23708 • 978-960-547-088-3

12111 • 978-960-422-668-9

22312 • 978-960-422-669-6

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5+
Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο
Μια ιστορία για τη σωστή διατροφή
Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος
23.5x25 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 13,05 €
29902 • 978-960-422-611-5
Aκολουθήστε το περιπετειώδες ταξίδι του Mάνου και γνωρίστε μαζί του τους σημαντι
κότερους φύλακες του σώματός μας και της υγείας μας. Mετατρέψτε το καθημερινό
ταξίδι της τροφής σε ταξίδι γνώσης, εμπειρίας, νοστιμιάς, δύναμης και υγείας.
17h xιλιαδα

Ταξιδεύοντας στη χώρα του διαβήτη
Δρ Ελίνα Γκίκα • Eικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
23x25 • Σελ.: 216 • Λ.T.: 25,90 €

29988 • 978-960-422-741-9

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ιατρικές, ψυχολογικές, διατροφικές) σε παιδιά και γονείς, ώστε να ξεκινήσουν το ταξίδι
με αυτοπεποίθηση και γνώση και να ζήσουν με τον διαβήτη τους με υπευθυνότητα
και αισιοδοξία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 9+
• O πόλεµος και η ειρήνη • Η δουλειά και το χρήµα
• H ζωή και ο θάνατος • Για την αλήθεια και για το ψέµα
Μπριτζίτ Λαμπέ - Μισέλ Πυές • Απόδοση: Βίτω Αγγελοπούλου

21262 • 960-234-868-2

21264 • 960-234-869-0

21263 • 960-234-870-4

21261 • 960-234-867-4

15.5x23 • Σελ..: 40 • Λ.T.: 4,85 €
Bιβλία γραµµένα πολύ απλά, µε παραδείγµατα παρµένα από την καθηµερινή ζωή, συχνά γεµάτα χιούµορ, βοηθούν τα παιδιά να βάλουν σ’ ενέργεια τη σκέψη και την κρίση τους και να βρουν απαντήσεις στα σοβαρά προβλήµατα που τα απασχολούν.

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΘΕΛΩ ΜΠΟΡΩ 5+
• Το όνειρο της Άννας • Mια ιστορία για τον στίβο
• Η περιπέτεια του Νικόλα • Mια ιστορία για το ποδόσφαιρο
Άννα Βερούλη - Νίκος Μιχαλόπουλος
21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 5,90 €
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! 12272 • 960-422-488-3

12271 • 960-422-487-5

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

αγαπω τη myθολογια

αγαπω την ιστορια

Τόμοι

Η Ιστορία - Δραστηριότητες - Παιχνίδια

21x27.5 • Σελ.: 64 • Λ.T.: 5,90 €

21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 4,20 €

Θεοί και Ήρωες • Τόμος No1

Μέγας Αλέξανδρος

28260 • 978-960-547-035-7

27250 • 978-960-547-001-2

Τρωικός πόλεμος - Οδύσσεια

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

• Τόμος No2

Ο τελευταίος αυτοκράτορας

28263 • 978-960-547-041-8

27251 • 978-960-547-020-3
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αγαπω τη myθολογια (Σειρά ά΄)
Ο μύθος - Δραστηριότητες - Παιχνίδια

21x27.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 4,20 €

Τεύχη που θα γοητεύσουν τους μικρούς αναγνώστες, ταξιδεύοντάς τους στη χώρα
της πιο γνωστής μυθολογίας και ιστορίας στον κόσμο.

Υπό την αιγίδα
της UNESCO

A. Δ. Μακρή • Εικόνες: A. Μελάχρης – Ι. Μαρουλάκης – N. Μαρουλάκης - E. Καραντινού - Μ. Λουκιανός

Ο Ιάσονας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

και το χρυσόμαλλο δέρας

• Το κουτί της Πανδώρας Προμηθέας
Τρωικός πόλεμος
• Αθηνά και Αράχνη 28251 • 978-960-547-003-6
Ασκληπιός
Οδύσσεια
28255 • 978-960-547-019-7
• Η αρπαγή της Περσεφόνης
Η αρπαγή της Ευρώπης • Περσέας και Μέδουσα και η ιστορία των τριών γιων της
Περσέας και Ανδρομέδα
Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων 28256 • 978-960-547-038-8
• Διόνυσος και Αριάδνη 28250 • 978-960-547-002-9
Δαίδαλος και Ίκαρος
Μίδας 28257 • 978-960-547-098-2
Οι άθλοι του Ηρακλή
28253 • 978-960-547-005-0
• Φρίξος και Έλλη Ορφέας και Ευριδίκη
Οι άθλοι του Θησέα
28254 • 978-960-547-017-3

28258 • 978-960-547-157-6

21x29 • Σελ.: 48/40/56 • Λ.T.: 7 €

Σωκράτης

Έμμυ Καλτσίκη

Νένα Κοκκινάκη

29003 • 960-422-233-3

Περικλής

Νένα Κοκκινάκη

29004 • 960-422-377-1

Aριστοτέλης
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ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8+

29002 • 960-422-083-7

28252 • 978-960-547-004-3

29005 • 960-422-428-Χ

29006 • 978-960-422-597-2

Oι εννέα Mούσες και οι καλές τέχνες
Δάμων και Φιντίας
Σκληρά εξώφυλλα με κουβερτούρα
23x26.5 • Σελ.: 32 • Λ.T.: 7 €
Πόπη Mαγουλά-Γαϊτάνου • Εικόνες: Χρήστος Βαρλάμος
EΓKEKPIMENO AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ
Σ.Π. 32η/6-2-07

Οι Καρυάτιδες µετράνε τα φεγγάρια
Ένυ Τούντα • Εικόνες: Σπύρος Γούσης
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά
21x29 • Σελ.: 48 • Λ.T.: 7,90 €

29021 • 978-960-547-015-9

Η αληθινή ιστορία του φύλακα της Ακρόπολης Ζήση Σωτηρίου, που ήταν γνωστός σε
όλους τους Έλληνες της γενιάς του (19ος αιώνας) για τη μεγάλη λατρεία που είχε
στην πατρίδα του και την παλικαριά του στα χρόνια της σκλαβιάς...

Kαλώς ήρθες στην αρχαία Ελλάδα
Μαρία Καζαντζίδη • Εικόνες: Εύα Καραντινού
Μαλακό εξώφυλλο με αυτιά
16.5x24 • Σελ.: 80 • Λ.T.: 9,50 €

22279 • 978-960-547-100-2

Ένα βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση και απλά κείμενα που θα δώσει πολλές πληροφορίες στον αναγνώστη γύρω από τον πολιτισμό –κυρίως– της κλασικής περιόδου στην
Αρχαία Ελλάδα. Θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πώς ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ήθη
και έθιμά τους και πώς λειτουργούσε η κοινωνία τους. Πώς χτίστηκε η Ακρόπολη, κάτω
από ποιες συνθήκες και ποιοι ήταν οι λόγοι που άνθησε ο πολιτισμός. Ακόμη, ποιες ήταν
οι σημαντικές προσωπικότητες στις τέχνες, στα γράμματα και στη φιλοσοφία και πόσο
επηρέασε εκείνη η περίοδος τον πολιτισμό σε όλον τον κόσμο.

απο τον μυθο στην ιστορια 8+

21x27.5 • Σελ.: 40 • Λ.T.: 5,90 €

Aκρόπολη και θεά Αθηνά
Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες

26250 • 978-960-547-110-1

Γιατί η Αθηνά ήταν η λατρεμένη θεά των αρχαίων Ελλήνων και θεά της σοφίας;
Τι ήταν τα Παναθήναια, πότε και πώς χτίστηκε η πρώτη Ακρόπολη; Γιατί ο 5ος
αιώνας π.Χ. ονομάστηκε χρυσός αιώνας; Πόσο και γιατί επηρέασε ο πολιτισμός
της κλασικής Ελλάδας όλον τον κόσμο; Είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα
οποία δίνονται απαντήσεις σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο. Περιέχονται επι
πλέον χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες, καθώς και δραστηριότητες.

Το θαύμα της Κρήτης και ο Μίνωας
Mυθολογία - Ιστορία - Δραστηριότητες

26251 • 978-960-547-145-3

Γιατί ο Κρητικός πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός; Ποιος ήταν ο πατέρας του Μίνωα και γιατί τιμώρησε τον Μίνωα ο θεός
Ποσειδώνας; Ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε τα ανάκτορα της Κνωσού; Τι ήταν
τα ταυροκαθάψια;... είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία δίνονται απαντήσεις σ’ αυτό το συναρπαστικό βιβλίο των μύθων και της γνώσης. Περιέχονται
επιπλέον χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες, καθώς και δραστηριότητες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ • ΙΣΤΟΡΙΑ
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Στα χνάρια των φιλικών
Βαδίζοντας «Στα χνάρια των Φιλικών», μέσα από την «Πόρτα του
Χρόνου και της Ιστορίας», ο Νικόλας –και μαζί του ο αναγνώστης–
γνωρίζει από κοντά τους μεγάλους πρωτεργάτες της Λευτεριάς μας
από την παιδική τους ηλικία.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Σελ.: 246 • Λ.T.: 8,70 €
26110 • 960-234-573-X

Σελ.: 184 • Λ.T.: 9,80 €
26106 960-234-263-3

Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, δε χρειάζεται ιδιαίτερη
εισαγωγή και παρουσίαση. Αυτό το βιβλίο, φιλοδοξεί και προσπαθεί να τον φέρει κοντά στον αναγνώστη, να τον κάνει προσιτό και
οικείο. Να τον σιμώσει τόσο, ώστε να του μείνει αλησμόνητος.
Βραβείο Εστίας Νέας Σμύρνης: «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος»

Οι επτά σοφοί
Ελένη Γιούνη • Εικόνες: Εύα Καραντινού
15.5x20.5 • Σελ.: 192 • Λ.Τ.: 11,00 €
27208• 978-960-422-895-9
Στο λιμάνι της αρχαίας Μιλήτου ένας χρυσός τρίποδας πιάστηκε στα δίχτυα ψαράδων. Δυο πόλεις μπαίνουν
σε διαμάχη, ποια θα τον κρατήσει. Το Μαντείο συμβουλεύει να δοθεί στον πιο σοφό άνθρωπο. Τρεις νέοι
ξεκινούν ένα περιπετειώδες ταξίδι γνώσης, που θα τους φέρει κοντά στους επτά σοφούς της αρχαίας
Ελλάδας. Ποιος είναι όμως ο πιο σοφός; Και γιατί κανείς δεν δέχεται τον χρυσό τρίποδα;

Δημοσθένης • Ο μεγάλος ρήτορας και πολιτικός
Ελευθερία Μελά • Εικόνες: Θανάσης Τσίτσικας
15.5x20.5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 6,10 €
27204 • 978-960-422-847-8
Ο Δημοσθένης, αφού υπερνικήσει τα ελαττώματά του και αναδειχτεί σε σπουδαίο ρήτορα, θα διαλέξει τον
δύσκολο ρόλο του συμβούλου των συμπολιτών του, σε μια εποχή που η Αθήνα έχει χάσει τη λάμψη της.
Ο σκληρός και συνεχής αγώνας του Δημοσθένη για την ανεξαρτησία της Αθήνας και τη διατήρηση του
δημοκρατικού πολιτεύματος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δική του θυσία.

AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 12+
• Tο ποτό, τα ναρκωτικά και το σώμα σου
• H διατροφή και το σώμα σου			

• H άσκηση και το σώμα σου
• H εφηβεία και το σώμα σου

Με ενδιαφέροντες πίνακες δεδομένων, διαγράμματα, χρήσιμες συμβουλές και πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό
υλικό, αυτά τα βιβλία σε βοηθούν να κατανοήσεις την αξία ενός υγιούς σώματος αλλά και πνεύματος.
22,5x27,5 • Σελ.: 56 • Λ.T.: 6,50 €

27401 • 978-960-422-713-6

27402 • 978-960-422-712-9

27403 • 978-960-422-714-3
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27404 • 978-960-422-715-0

ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
Εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισµό

Τα πρώτα μου βήματα στα Μαθηματικά 3+
28x20.5 • Σελ.: 132 • Λ.Τ.: 10 €

Τα πρώτα μου βήματα στη Γραφή 3+
28x20.5 • Σελ.: 100 • Λ.Τ.: 8,50 €
Mαρία Pετζέπη - Aθηνά Mαργέλη
Eικόνες: Π. Φούρκα

12302 • 978-960-422-526-2

12301 • 978-960-422-527-9

Αρχίζω να γράφω 130 ασκήσεις προγραφής 4+
Mαρία Pετζέπη - Aθηνά Mαργέλη
Eικόνες: Π. Φούρκα
20,5x28• Σελ.: 144• Λ.Τ.: 8,90 €

Με ποικίλες ασκήσεις προγραφής που διακρίνονται από ακρίβεια και μεθοδικότητα, ενώ,
ταυτόχρονα, διαθέτουν ευχάριστο και παιγνιώδη χαρακτήρα.
12310• 978-960-547-018-0

Το πρώτο μου βιβλίο για το Προνήπιο
Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου
21x27,5• Σελ.: 104• Λ.Τ.: 6,80 €

24401 • 978-960-547-071-5

Ένα βιβλίο με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των προνηπίων. Τα βοηθά να εμπλουτίσουν το λέξιλόγιό τους, να περιγράφουν μια εικόνα, αλλά και να ασκούν τη λεπτή κινητικότητα των μυών τους σχηματίζοντας γραμμούλες, τρίγωνα και κύκλους.

Οι πρώτοι μου Αριθμοί
28105 • 978-960-422-605-4

Το πρώτο μου Αλφαβητάρι
28108 • 978-960-422-604-7

Εικόνες: Πέγκυ Φούρκα
24x31 • Σελ.: 16 • Λ.Τ.: 2,65 €
Δύο βιβλία για παιδιά από 4 χρόνων και πάνω, που τους δίνουν
την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη επαφή με τους αριθμούς και
τα σχήματα, χρωματίζοντας και κολλώντας αυτοκόλλητα.

Μαθαίνω παίζοντας στο Προνήπιο • Μαθαίνω παίζοντας στο Νηπιαγωγείο
Προετοιμάζομαι παίζοντας για τη Γραφή • Προετοιμάζομαι παίζοντας για τα Μαθηματικά
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13304 • 978-960-422-695-5

21x27,5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 2,75 €

13303 • 978-960-422-694-8

13302 • 978-960-422-693-1

13301 • 978-960-422-692-4

Δρ. Π. Μωραΐτου – Γ. Bούλγαρης • Eικόνες: Π. Φούρκα

• Mαθαίνω να γράφω τα πεζά και τα
κεφαλαία γράμματα
• Mαθαίνω να γράφω τους πρώτους μου
αριθμούς
Επιµέλεια: Ελένη Βουδούρη
24.5x25.5 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 3,60 €
Τετράδια γραφής που το αποτέλεσµα της ολοκλήρωσής τους, ενθαρρύνει τα παιδιά στην πρώτη τους
προσπάθεια να σχηµατίσουν γράµµατα και αριθµούς.

22191 • 978-960-422-979-6

22192 • 978-960-422-980-2

EΓKEKPIMENA AΠO TO YΠ. ΠAIΔEIAΣ ΓIA TIΣ ΣXOΛ. BIBΛ/KEΣ • Σ.Π. 32η/6-2-07

Mαθαίνω και χρωματίζω τα γράμματα
17441 • 9789604220243

Mαθαίνω και χρωματίζω τους αριθμούς
17442 • 9789604220250

Εικόνες: Λιάνα Δενεζάκη
21x27.5 • Σελ.: 24/16 • Λ.Τ.: 1,80 €
Δύο βιβλία που δίνουν την ευκαιρία στα πολύ μικρά
παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή με τα γράμματα και
τους αριθμούς.

Mαθαίνω στο Nηπιαγωγείο – Συντροφιά µε τις 4 εποχές
Προσαρµοσµένο στη νέα διαθεµατική προσέγγιση στη γνώση
Άννα Πολέντα-Aποστολάκη • Eικόνες: Πέγκυ Φούρκα
21x27,5 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 10,95 €

21144 • 960-422-429-8

Μέσα από διαθεµατικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη του
προφορικού και γραπτού λόγου, στην προσέγγιση λογικοµαθηµατικών εννοιών, στην
ανάπτυξη της φαντασίας, στην παρατήρηση και στην έρευνα, στον προβληµατισµό,
στη συνεργασία, στην ψυχαγωγία!

Γραφή για νήπια
Νίκος Στρωματάς
21x27,5• Σελ.: 88 • Λ.Τ.: 5,80 €

22190• 978-960-422-978-9

Ένα πολύτιμο βοήθημα για τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων, με πολλές προασκήσεις
γραφής που κρίνονται απαραίτητες για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το βιβλίο
«Γραφή για νήπια» καλλιεργεί τις κινητικές και νοητικές δεξιότητες που απαιτούνται
για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Το πρώτο μου βιβλίο για το Νηπιαγωγείο
Δρ Πηνελόπη Μωραΐτου
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 6,80 €

24402 • 978-960-547-072-2

Ένα βιβλίο με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των νηπίων.
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Τα πρώτα μου βήματα στο Νηπιαγωγείο
Νίκος Στρωματάς • Όρσια Παυλοπούλου
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 6,80 €

24405 • 978-960-547-073-9

Ένα βιβλίο χωρισμένο σε ενότητες με βάση τις εποχές. Κάθε ενότητα έχει θέματα
σχετικά με την κάθε εποχή και κάθε θέμα περιλαμβάνει, με σειρά δυσκολίας, ασκήσεις με προμαθηματικές, προγραφικές και προαναγνωστικές έννοιες.

Τα πρώτα μου μαθηματικά για νήπια
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 6,80 €

24406 • 978-960-547-074-6

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις επισημάνσεις ειδικών δασκάλων και νηπιαγωγών αλλά και με τις επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων,
για την «εισαγωγή του νηπίου στις βασικές προμαθητικές έννοιες και διαδικασίες».

Τα συναισθήματα πάνε στο Νηπιαγωγείο
H πρώτη συναισθηματική ανά-γνωση
Φρίντα Καλαντζή • Eικόνες: Τάσος Συνερλής
21x28 • Σελ.: 88 • Λ.Τ.: 7,80 €

21185 • 978-960-422-896-6

Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο των συναισθημάτων με σκοπό την πρώτη
συναισθηματική γνώση. Είναι το βιβλίο που θέτει τον θεμέλιο λίθο της θετικής αυτοεκτίμησης, αλλά και για την έγκαιρη ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ο χορός στο νηπιαγωγείο
Ιζαμπέλ Μπελισά - Νικόλ Ιμπερτί
19x26 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 7,50 €

21369 • 960-422-141-8

Το έργο αυτό προσφέρει διπλή προσέγγιση στο θέμα «Ο χορός στο νηπιαγωγείο». Στο
πρώτο μέρος προτείνεται μια επισκόπηση του θέματος «Σχολικός χορός» και της
εφαρμογής του με ομοιογενή και διεπιστημονική μέθοδο. Στο δεύτερο μέρος ομαδοποιούνται προτάσεις πρακτικής εφαρμογής με τη μορφή 31 καρτελών.

Οι πρώτες μου 100 λέξεις στα Αγγλικά
Με ασκήσεις γραφής και εμπέδωσης
Σωτήρης Τσιώρης • Eικόνες: Ιούλιος Μαρουλάκης
21x29 • Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 7,80 €

22500 • 978-960-422-776-1

Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν στο να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο εικονόλεξο, διότι απευθύνεται σε μαθητές, ένα ευχάριστο βιβλίο, διότι απευθύνεται σε παιδιά,
και ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο, σε συνδυασμό με τη βοήθεια του δασκάλου, θα
προάγει τις δυνατότητες των παιδιών και θα συμβάλει στην επιτυχή εκμάθηση της
αγγλικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο βιβλίο, όπου ο μαθητής έχει εύκολη
πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητά κάθε φορά. Το λεξιλόγιο που περιέχει είναι
κατάλληλο για παιδιά 4-6 ετών και παρουσιάζεται με τρόπο ευχάριστο.
Συμπεριλάβαμε – για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παρόμοιο έργο – το Διεθνές
Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet - IPA). Το Διεθνές Φωνητικό
Αλφάβητο βοηθά τον μαθητή να εξοικειωθεί με την ορθή προφορά της Αγγλικής, παρέχοντας ταυτοχρόνως ένα ισχυρό εφόδιο για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας.
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σύγχρονο Αλφαβητάριο
Νίκος Στρωματάς
28038 • 978-960-234-850-5

21x27,5 • Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 6,00 €

Το βιβλίο αυτό είναι μια πραγματικά πρωτότυπη μέθοδος για γρήγορη και σχετικά
εύκολη εκμάθηση όλων των απλών ή δίψηφων γραμμάτων, καθώς και της πρώτης
ανάγνωσης και γραφής συλλαβών και λέξεων.

Το πρώτο μου βιβλίο για τη γραφή
και την ανάγνωση
Νίκος Στρωματάς
21129 • 978-960-422-880-5

21x27,5 • Σελ.: 152 • Λ.Τ.: 8,00 €

Ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας, αλλά
και σε κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Οι ασκήσεις της είναι πρωτότυπες και αποτελούν ένα τέλειο συνδυασμό εικόνας και γράμματος ή εικόνας και λέξης.

Μαθαίνω να γράφω σωστά • Για την Α΄ Δημοτικού
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 104 • Λ.Τ.: 5,60 €

24404 • 978-960-547-075-3

Το βιβλίο αυτό θεωρητικά καλύπτει την προβλεπόμενη ύλη της Α΄ και της B΄ τάξης του
δημοτικού που αφορά τα Ρήματα, τα Ουσιαστικά και τα Επίθετα. Η προσέγγιση των
παραπάνω γραμματικών φαινομένων γίνεται από το παιδί, μέσα από την έρευνα και
την παρατήρηση.

Τα πρώτα μου βήματα στη Γραφή και στην Ανάγνωση
Νίκος Στρωματάς
21x27, 5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 4,50 €

24408 • 978-960-547-085-2

Το βιβλίο αυτό είναι μια σύγχρονη αναλυτικοσυνθετική μέθοδος για γρήγορη και σχετικά
εύκολη προσέγγιση τόσο των απλών γραμμάτων όσο και των συλλαβών και των λέξεων.
Ένα βιβλίο χρήσιμο και για τα παιδιά με δυσλεξία.

H χρυσή εκατοντάδα
Νίκος Στρωματάς
21x29• Σελ.: 188 • Λ.Τ.: 9,50 €
28041 • 978-960-422-537-8
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας, και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου α' τεύχους "Η χρυσή πεντάδα" που γνωρίσατε και αγαπήσατε.

Διασκεδάζω και μαθαίνω να... Αφαιρώ
Για την Α΄ τάξη του Δημοτικού
19x25• Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 4 €

28047 • 9789602348932

Η μάγισσα Αμπρακατέλα και το κουνελάκι ο Στιφαδούλης σας μαθαίνουν την πράξη
της αφαίρεσης.
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Διασκεδάζω και εξσκούμαι στα... Μαθηματικά
Για την Α΄ τάξη του Δημοτικού
19x25• Σελ.: 48 • Λ.Τ.: 5 €

28055 • 9789602348918

«Η εξάσκηση βελτιώνει την επίδοση». Με βάση αυτή την αρχή γεννήθηκε τούτο το
βιβλίο. Η εξάσκηση επιτρέπει την επαλήθευση των γνώσεων, την εδραίωση των βάσεων και την επανάληψη των θεμελιωδών γνώσεων κάθε τάξης, σύμφωνα με το επίσημο
πρόγραμμα της Εθνικής Παιδείας.

Μαθαίνω γρήγορα και εύκολα τη Διαίρεση
Μαθαίνω γρήγορα και εύκολα τον Πολλαπλασιασμό
Νίκος Στρωματάς
21x27,5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 4,90 €

21x27,5 • Σελ.: 64 • Λ.Τ.: 5,90 €

21x29 • Σελ.: 272 • Λ.Τ.: 5 €

12402 • 978-960-422-531-6
22455 • 978-960-422-769-3

22451 • 978-960-422-770-9
21x28.5 • Σελ.: 144 • Λ.Τ.: 5 €

21x28.5 • Σελ.: 128 • Λ.Τ.: 5 €
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21x29 • Σελ.: 264 • Λ.Τ.: 5 €

21x29 •Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 5 €

22453 • 978-960-422-768-6

17x24 • Σελ.: 96 • Λ.Τ.: 2,90 €

12411 • 978-960-422-536-1

17x24 • Σελ.: 56 • Λ.Τ.: 1,80 €

22135 • 978-960-422-431-9

12400 • 978-960-422-538-5

24409 • 978-960-547-084-5

12403 • 978-960-422-532-3

Με αυτό το βιβλίο, το παιδί θα κατανοήσει καλύτερα την έννοια του
πολλαπλασιασμού, θα αντιληφθεί
αμέσως την απλοποίηση που επιφέρει σε σχέση με την επανάληψη
ισοδύναμων συνόλων, θα μάθει
απέξω κι ανακατωτά, εύκολα, την
προπαίδεια του πολλαπλασιασμού.
28549 •978-960-422-985-7

Ένα χρήσιμο σχολικό βοήθημα,
δομημένο σε μικρές ενότητες,
από τα απλά στα σύνθετα και από
τα εύκολα στα δύσκολα. Θα βοηθήσει και τον αδύνατο μαθητή να
κατανοήσει εύκολα και γρήγορα
τον μηχανισμό της διαίρεσης.

21x28.5 • Σελ.: 120 • Λ.Τ.: 5 €

21x29 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 5 €

12423 • 978-960-422-687-0

12422 • 978-960-422-658-0

12421 • 978-960-422-534-7

12441 • 978-960-422-686-3

17x24 • Σελ.: 408 • Λ.Τ.: 5 €

17x24 • Σελ.: 232• Λ.Τ.: 5 €

17x24 • Σελ.: 360 • Λ.Τ.: 5 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ

978-960-422-697-9 • 22137
Σχήµα: 12x15 • Λ.Τ.: 6,50 €

MEΓAΛO
ΣXHMA
16χ23

ATΛANTEΣ

XAPTEΣ

24x33 • Σελ.: 40/48/40• Λ.Τ.: 6,35 €

28581
960-234-177-7

22136 • 978-960-422-696-2
Σχήµα: 16x23 • Λ.Τ.: 6,90 €

22131 • 960-422-114-0
Σχήµα: 15x12 • Λ.Τ.: 5,50 €

28582
960-234-178-5

19x25 • Σελ.: 40 • Λ.Τ.: 2,75 €

28583
960-234-179-3

28531
960-234-195-5

28532
960-234-196-3

28533
960-234-197-1

Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΗΠΕΙΡΩΝ
Με διευθύνσεις στο διαδίκτυο • Δωρεάν ένθετος πολιτικός χάρτης
23x29• Σελ.: 72 • Λ.Τ.: 6 €

21374 • 9789604223442

Το βιβλίο αυτό είναι ιδανικό ώστε να προσφέρει ένα όμορφο ταξίδι γνωριμίας τόπων
και ανθρώπων στον κόσμο. Βιβλίο αναφοράς για σχολικά προγράμματα, ένας τρόπος
για να μάθει το παιδί να χρησιμοποιεί τους χάρτες και να μυηθεί στις πληροφορίες
ενός άτλαντα. Βιβλίο για παιδιά όλων των ηλικιών που τα ενθαρρύνει να μάθουν για
τόπους κι ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο.
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ΓΛΩΣΣΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωργία Kατσούδα

• Σύγχρονο Πρακτικό Ασκησιολόγιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα • Λύνω και μαθαίνω Συντακτικό
• Σύγχρονη Πρακτική Γραμματική τσέπης • • Σύγχρονο Πρακτικό Συντακτικό τσέπης

16.5x24 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 14,10 €
22433 • 978-960-422-764-8

12x17 • Σελ.: 344 • Λ.Τ.: 14,10 €
12431 • 978-960-422-556-9

12x17 • Σελ.: 304 • Λ.Τ.: 14,10 €
22432 • 978-960-422-711-2

ΛΕΞΙΚΑ

16.5x24• Σελ.: 264 • Λ.Τ.: 13,90 €
22434 • 978-960-422-990-1

Υπεύθυνη σύνταξης: Mαριάννα Ν. Χρήστου, Δρ. Γλωσσολογίας

Στάθης Δημόπουλος

18502 •978-960-422-539-2
12x8.5 • Σελ.: 752
Λ.Τ.: 8 €

28501 •960-234-194-7
12x17 • Σελ.: 528
Λ.Τ.: 10,95 €

• Ορθογραφικό
Ερμηνευτικό Λεξικό

28504 • 978-960-547-046-3
10x14.5 • Σελ.: 480
Λ.Τ.: 5,60 €

• Ελληνικό Λεξικό Τσέπης
• Μικρό Ελληνικό Λεξικό

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας
Νίκος Μαρκάκης
17x23 • Σελ.: 504 • Λ.Τ.: 19,70 € 21381 • 978-960-422-740-2
Ένας δάσκαλος-ψυχολόγος συζητά με γονείς και συναδέλφους, σε σχολές γονέων... και όχι μόνο...
Το να είναι κανείς γονέας είναι τέχνη. Διδάσκεται. Καλός γονέας δεν είναι πλέον ο
θυσιασμένος γονέας, αλλά ο ευτυχισμένος γονέας! Καλός γονέας είναι αυτός που
προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Κι ας κάνει και λάθη.

Δεκάλεπτα μαθήματα ζωής για παιδιά
Τζέµι Μίλερ
17x23 • Σελ.: 256 • Λ.Τ.: 14,10 € 21365 • 978-960-422-009-0
Ένα βιβλίο που δίνει στους γονείς την ικανότητα να διδάξουν στα παιδιά τους τις ανεκτίμητες αρχές της ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης, της αγάπης και άλλες πολλές αξίες.
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