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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Τί ωραία που είναι η ειρήνη! Μόνο που κανείς δεν χρειάζεται πια οπλοποιούς... Ξέρω
καλά τη δουλεία μου όμως. Ας υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα' φτιαχνα καλύτερα απ'
όλους...»
Αυτά σκεφτόταν ο Ίμπυ Μπάρμπικεϊν κοιτώντας το φεγγάρι. Κι εκείνο του έδωσε μια καλή
ιδέα.
Το μεγαλύτερο κανόνι  του  κόσμου,  το  κανόνι  που θα χάριζε  νέες  γνώσεις  σε  όλη την
ανθρωπότητα,  θα ‘ταν  αυτό  που θα έστελνε  μια  οβίδα όχι  στους  εχθρούς,  αλλά στην
επιφάνεια της ανεξερεύνητης Σελήνης. Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι της ειρήνης!

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Για μια ακόμη φορά ο Αντώνης Παπαθεοδούλου καταφέρνει να αποδώσει άλλο ένα βιβλίο
του Ιουλίου Βερν με εξαιρετικό τρόπο για παιδιά μικρής ηλικίας! Η  εικονογράφηση της
Ίριδας  Σαμαρτζή  κάτι  παραπάνω  από  ευφάνταστη,  κάτι  παραπάνω  από  πρωτότυπη
αποτελεί  ένα  ακόμη  στοιχείο  εξαιρετικής  αισθητικής  για  το  συγκεκριμένο  βιβλίο  και
τροφοδοτεί συνεχώς το ενδιαφέρον του μικρού αναγνώστη.

Με αφορμή την πρωτότυπη ιστορία του Ιουλίου Βερν "Από τη Γη στη Σελήνη" το βιβλίο
περνά μηνύματα για την ειρήνη, το δημιουργικό ενθουσιασμό, τη συνεργασία, το όνειρο και
τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης!

Μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να αναζητήσουμε πληροφορίες για πολλά θέματα - τη
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σελήνη, διάφορα υλικά και μέταλλα, περιοχές της Αμερικής - αλλά και για συζητήσεις και
αναζητήσεις με τα παιδιά.  Το βιβλίο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για να έρθουν ιδιαίτερα τα
αγόρια σε επαφή με το διάβασμα.

Ένα  βιβλίο  υψηλής  αισθητικής  που  δεν  πρέπει  να  λείπει  από  καμία  παιδική
βιβλιοθήκη!

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Με αφορμή το βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να βρούμε πληροφορίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Να βρούμε στο χάρτη τη Βαλτιμόρη

Να δούμε εικόνες και να βρούμε πληροφορίες για την εποχή την οποία διαδρμαματίζεται η
ιστορία (1845)

Να βρούμε πληροφορίες για το επάγγελμα του οπλοποιού

Να βρούμε πληροφορίες και να δούμε εικόνες από τη Σελήνη

Να μάθουμε για την πρώτη φορά που περπάτησε ο άνθρωπος στη σελήνη και να δούμε
εικόνες

Να μάθουμε για το επάγγελμα του αστροναύτη

Να συζητήσουμε για την ειρήνη και τα καλά που φέρνει στην ανθρωπότητα

Να συζητήσουμε για τη δημιουργικότητα των ανθρώπων όταν δεν υπάρχει πόλεμος

Να βρούμε πληροφορίες και να δούμε εικόνες για τα μέταλλα που αναφέρονται στο βιβλίο

Να συζητήσουμε για την αξία της συνεργασίας

Να  συζητήσουμε  για  τα  όνειρα  και  τη  δύναμη  που  δίνουν  στον  άνθρωπο  να  τα
πραγματοποιήσει

Να βρούμε πληροφορίες για την Κιβωτό του Νώε

Να διαλέξουμε την αγαπημένη μας εικόνα από το βιβλίο και να εξηγήσουμε το γιατί

Να ζωγραφίσουμε την οβίδα - σπίτι όπως τη φανταζόμαστε

Να ζωγραφίσουμε τη Σελήνη

Να ζωγραφίσουμε την ειρήνη και τον πόλεμο

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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