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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Έλα μαζί μας στην απίστευτη περιπέτεια
αυτού του ατρόμητου πιγκουίνου,
και γνώρισε τους φίλους που κάνει στο ταξίδι του.
Μια συναρπαστική ιστορία σε στιχάκια,
με έξυπνες ιδέες, νοσταλγία,
ατίθασους χαρταετούς
και σκανδαλιάρικα πιθηκάκια!
 
Βραβείο Waterstones Childrens' Book Prize 2015!

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο στο site των εκδόσεων Παπαδόπουλος:
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ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ:

Γίνεται ένας χαρταετός να γίνει αφορμή για ένα φοβερό ταξίδι; Το μικρό πιγκουινάκι είναι
περίεργο ανυπόμονο να γνωρίσει τι βρίσκεται μακριά από το σπίτι του! Ο χαρταετός θα το
"παρασύρει"  σε  μέρη  μακρινά,  θα  παρασύρει  μαζί  του  φίλους  για  να  καταλήξει  στην

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews.html
http://www.epbooks.gr/product/101280/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B7%CE%BE%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9


ασφάλεια  του  σπιτιού  του!  Γιατί  πουθενά  δεν  είναι  όπως  στο  σπίτι!Τι  κι  αν  δεν  είναι
φτιαγμένος  να  πετάει...  Ο  πιγκουίνος  βρίσκει  τον  τρόπο  να  κάνει  το  όνειρό  του
πραγματικότητα!

Το κείμενο είναι έξυπνα τοποθετημένο και  παιχνιδιάρικο, όπως ο πιγκουίνος και μπορεί να
γίνει αφορμή για παιχνίδια με τα παιδιά. Μια ιστορία για τη φιλία, τη θέληση, την ομορφιά
του να γνωρίζεις καινούριους τόπους, αλλά και την ασφάλεια και τη θαλπωρή του σπιτιού
μας.

Ένα βιβλίο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά με ευφάνταστη εικονογράφηση που γεμίζει
κάθε σελίδα, γεμάτη χρώμα που θα ταξιδέψει τα παιδιά σε πολλά μέρη!

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να δούμε εικόνες και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τους πιγκουίνους

Να δούμε εικόνες και να βρούμε πληροφορίες για τις πολικές αρκούδες

Να χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο ως αφορμή για να μάθουμε για τους χαρταετούς

Να δούμε εικόνες και να βρούμε πληροφορίες για τα μέρη που επισκέπτεται ο πιγκουίνος

Να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία με πρωταγωνιστή ένα χαρταετό

Να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία με πρωταγωνιστή ένα πιγκουίνο

Να φτιάξουμε το δικό μας αυτοσχέδιο ταξίδι επιλέγοντας τη διαδρομή μας στο χάρτη

Να γνωρίσουμε τη ζωή στους πάγους

Να κατασκευάσουμε το δικό μας χαρταετό

Να φτιάξουμε ένα ομαδικό κολάζ με θέμα τα ζώα που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο

Να φτιάξουμε τη δική μας αφίσα με θέμα την ιστορία του βιβλίου

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας μέρος της ιστορίας

Να φτιάξουμε ένα ποίημα με πρωταγωνιστή ένα πιγκουίνο και ένα χαρταετό

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά:

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥΣ!

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΤΑ ΖΩΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/904-fysikse-aeraki.html 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/904-fysikse-aeraki.html
http://www.kindykids.gr/worksheets/animals/459-fylla-ergasias-zwa-pagwn.html
http://www.kindykids.gr/teachers-material/winter/576-pigkouinoi.html

	ΦΥΣΗΞΕ ΑΕΡΑΚΙ - ROB BIDDULPH - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

