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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ

ΣΕΙΡΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Όταν φτάσαν στον τόπο προσευχής,
θέλησε να ‘ναι μόνος ο Χριστός

και κανένας μαθητής.
Ήξερε πως η ώρα του μαρτυρίου πλησιάζει

κι ένιωθε την ψυχή του να μουδιάζει.

Μια σειρά για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας που αντλεί τις ιστορίες της
από τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με σκοπό να τις αφηγηθεί με τρόπο
σύγχρονο και ζωντανό στα παιδιά.

Περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  το  βιβλίο  θα  βρείτε  στο  site  των  εκδόσεων
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ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ:

Με πλούσια εικονογράφηση κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται
(από 4 ετών) το βιβλίο αυτό έρχεται να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και γονείς να γνωρίσουν
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στα μικρά παιδιά τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ανάσταση του Χριστού.  Γραμμένο σε
έμμετρο λόγο και με ζωντανούς διαλόγους προσκαλεί τα μικρά παιδιά να μάθουν για την
Ανάσταση του  Χριστού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν αυτής.

Το  βιβλίο  του  Φίλιππου  Μανδηλαρά  μπορεί  να  αποτελέσει  αφορμή  για  συζήτηση  και
διαφορετικές δραστηριότητες με τα παιδιά, σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού, ιδιαίτερα
επίκαιρο τις ημέρες πριν από το Πάσχα, τόσο για την τάξη του νηπιαγωγείου, όσο και για
ανάγνωση στο σπίτι.

Πολύ καλή επιλογή ιδιαίτερα για παιδιά μικρότερων ηλικιών

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να συζητήσουμε τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο

Να συζητήσουμε για τη στάση των μαθητών του Χριστού

Να ζωγραφίσουμε αυτό που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση

Να δραματοποιήσουμε τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο

Να δούμε ανάλογα κινούμενα σχέδια με θέμα την Ανάσταση του Χριστού

Να δούμε σχετικές αγιογραφίες

Να βρούμε ομοιότητες και διαφορές σχετικά με το ντύσιμο τα σπίτια κλπ την εποχή που 
διαδραματίζονται τα γεγονότα και σήμερα

Να μιλήσουμε στα παιδιά για τη Θεία Κοινωνία και το πως συνδέεται με το Μυστικό Δείπνο

Να φτιάξουμε μια κατασκευή σχετική με την Ανάσταση του Χριστού

Να περιγράψει το κάθε παιδί πως περνάει το βράδυ της Ανάστασης

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά:

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΣΧΑ- ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΠΑΣΧΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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