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 Σε λιγότερο από 15 μέρες, δηλαδή 10 σχολικές, τα σχολεία τελειώνουν κι οι 

περισσότεροι γονείς βρίσκονται σε αναζήτηση βιβλίου δραστηριοτήτων για τα παιδιά 

τους. Η σειρά “Πάμε διακοπές” από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι κατά τη 

γνώμη μου η καλύτερη πρόταση! 

 

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος, πάντα γενναιόδωροι και θετικοί στις προτάσεις, 

θέλησαν να μου χαρίσουν το βιβλίο “Πάμε διακοπές για παιδιά που τελείωσαν την 

Α Δημοτικού” της Ευαγγελίας Δεσύπρη, ώστε να μπορέσω να σας γράψω την άποψή 

μου ως μητέρα παιδιού που τελειώνει την Α δημοτικού. Λοιπόν πρόκειται για ένα 

βιβλίο δραστηριοτήτων με χαρούμενη εικονογράφηση σε έντονες αποχρώσεις. Στο 

εσωτερικό του υπάρχουν διαθεματικές δραστηριότητες για τα παιδιά σύμφωνα πάντα 

με το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Π.χ. το παιδί θα διασκεδάσει 

συμπληρώνοντας ακροστιχίδες, σταυρόλεξα αλλά και λαβύρινθους, τεστ 

παρατηρητικότητας και κρυπτόλεξα. Επίσης συμπεριλαμβάνονται αρκετές γλωσσικές 

και μαθηματικές ασκήσεις, όπως επίσης και διασκεδαστικές σελίδες ζωγραφικής. 

Μικρές, εύκολες στην ανάγνωση για τα πρωτάκια παράγραφοι θα βοηθήσουν τα παιδιά 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του σχετικά με τους καλοκαιρινούς μήνες και διάφορα 

άλλα θέματα γύρω από το καλοκαίρι. 

Το βιβλίο “Πάμε διακοπές για παιδιά που τελείωσαν την Α Δημοτικού” από 

τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος φαίνεται να είναι από τα αγαπημένα βιβλία της κόρης 

μου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ήδη μου έχει δηλώσει ότι το βρίσκει διασκεδαστικό 

και ενδιαφέρον και θέλει να την συντροφεύει το καλοκαίρι. Στις μέρες μας, όλη την 

σχολική χρονιά τα πρωτάκια καλούνται να ολοκληρώσουν μια ύλη πραγματικά πολύ 

μεγάλη και γεμάτη απαιτήσεις που ξεφεύγει κατά πολύ της ηλικίας τους. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες τα περισσότερα παιδιά δείχνουν μια έντονη αποστροφή για 

καθετί που θυμίζει τη δύσκολη σχολική χρονιά που πέρασαν. Κατά συνέπεια δεν 

θέλουν με τίποτα να διαβάσουν και κυρίως να κάνουν μια επανάληψη όλων, όσων 

έμαθαν τον χειμώνα. Ωστόσο το “Πάμε διακοπές για παιδιά που τελείωσαν την Α 

Δημοτικού” σίγουρα θα το αγαπήσουν, καθώς παρουσιάζει περιορισμένο αλλά πολύ 

χρήσιμο αριθμό ασκήσεων για επανάληψη της ύλης της Α’ δημοτικού, ενώ παράλληλα 

προετοιμάζει για την επόμενη τάξη με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του συγκεκριμένου βιβλίου είναι ότι δεν έχει μεγάλο αριθμό 

δραστηριοτήτων, μιας και δεν είναι ένα βιβλίο με παρά πολλές σελίδες για εργασίες - 

ασκήσεις. Έτσι γίνεται αγαπητό ακόμη και από εκείνα τα παιδιά που δεν συμπαθούν 

ιδιαίτερα το σχολείο. Επίσης ακόμη ένας λόγος που μου άρεσε πάρα πολύ το 

συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι παρουσιάζει πολλά θέματα για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως η ανακύκλωση, τα ζώα που ζουν στην θάλασσα και βρίσκονται 

σε κίνδυνο κ.α. 

Αναμφισβήτητα το “Πάμε διακοπές για παιδιά που τελείωσαν την Α Δημοτικού” 

θα αποτελέσει το ιδανικό βιβλίο δραστηριοτήτων για τα πρωτάκια! 
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Καλές διακοπές λοιπόν στα πρωτάκια και στους γονείς τους! 
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