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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ποιος ήταν ο πλούσιος κύριος Φιλέας Φογκ,  από πού κρατούσε η σκούφια του και  τι
δουλειά  έκανε  δεν  ξέρουμε  ακριβώς!  Ξέρουμε  όμως  άλλα  πράγματα  ακριβώς.  Ότι
ξυπνούσε κάθε μέρα στις 8 ακριβώς, έτρωγε πρωινό στις 8:23 ακριβώς, ξυριζόταν στις
8:37 ακριβώς έφευγε από το σπίτι του στην οδό Σάβιλ Ρόου του Λονδίνου, στις 11:30 και
γυρνούσε τα μεσάνυχτα στις 12:00 ακριβώς! Κι ακόμη ότι έβαλε στοίχημα να κάνει το γύρο
του  κόσμου  σε  80  μέρες  ακριβώς!
Και  το  κέρδισε.  Και  μαζί  με  το  στοίχημα  κέρδισε  πολλά  πολλά  ακόμα!
Αγαπημένο κλασικό έργο που διασκευάζεται για πρώτη φορά για τόσο μικρά παιδιά.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Το  γνωστό  σε  όλους  βιβλίο  του  Ιουλίου  Βερν  "Ο  γύρος  του  κόσμου  σε  80  μέρες"
διασκευασμένο  από  τον  Αντώνη  Παπαθεοδούλου  για  μικρά  παιδιά.  Με  υπέροχη
εικονογράφηση από την Ίριδα Σαμαρτζή που κάνει την ανάγνωση ακόμη πιο απολαυστική.

Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία παγκοσμίως με κείμενο και εικόνες, ώστε να μπορεί να
διαβαστεί  και  από  μικρότερες  ηλικίες  με  συμπληρωματικό  τίτλο  "ή  ποιος  είναι  ο  πιο
πλούσιος!" για να μας δώσει μια ιδέα για την αίσθηση που θα μας αφήσει η ιστορία στο
τέλος.

Η ιστορία του πλούσιου Φιλέα Φογκ που αφού μας ταξιδεύει σε ένα σωρό μέρη και ζούμε
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μαζί του τις  περιπέτειες του, μας αφήνει στο τέλος να δούμε ποιος πραγματικά είναι πιο
πλούσιος... Σίγουρα κάποιος με πολλές εμπειρίες και ανθρώπους να τον αγαπούν! Γιατί η
ίδια η ζωή είναι ένα ταξίδι...

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να βρούμε πληροφορίες για τον Ιούλιο Βερν

Να ψάξουμε στο διαδίκτυο βίντεο, ταινίες και κινούμενα σχέδια με θέμα το βιβλίο αυτό και
να τα δούμε

Να  βρούμε  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο  και  να  δούμε  εικόνες  για  τις  χώρες  που
επισκέπτεται ο Φιλέας Φογκ

Να βρούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο και να δούμε εικόνες από τα μεταφορικά μέσα της
εποχής εκείνης

Να σκεφτούμε και να συζητήσουμε πως θα γινόταν ένα ανάλογο ταξίδι σήμερα κι αν 80
μέρες θα ήταν αρκετές

Να φτιάξουμε  μια  δική  μας  ιστορία  και  να  υπολογίσουμε  πόσες  μέρες  θα  χρειαζοταν
κάποιος για να κάνει  το ταξίδι  του Φιλέα Φογκ σήμερα που έχουμε όλα αυτά τα Μέσα
Μεταφοράς

Να συζητήσουμε για το ποιος είναι τελικά πιο πλούσιος κι αν ο Φιλέας Φιγκ τα κατάφερε

Να δούμε εικόνες και βίντεο από ακροβάτες

Να βρούμε πληροφορίες για τους Ινδιάνους

Να κατασκευάσουμε ένα κολάζ με θέμα τους Ινδιάνους

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας περιστατικό της ιστορίας

Να βρούμε πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων την εποχή του Φιλέα Φογκ

Να φτιάξουμε το δικό μας  ποίημα με πρωταγωνίστρια λέξη την αγαπημένη του κυρίου
Φογκ το "ΑΚΡΙΒΩΣ"!

Να δραματοποιήσουμε την ιστορία

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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