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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η μάχη του Μαραθώνα, γραμμένη με απλά, κατανοητά κι ομοιοκατάληκτα λόγια από τον 
Φίλιππο Μανδηλαρά, ώστε να αποτυπώνεται εύκολα στη μνήμη των παιδιών...

Μέρες πολλές περάσανε μ’ ασκήσεις και γυμνάσια,

οι Πέρσες δεν βιαζόντουσαν -ήταν μια δύναμη εξαπλάσια.

Μέχρι που ένα πρωί, ζεστό και βαρετό σαν τ’ άλλα,

είδαν τους Αθηναίους να ‘ρχονται επάνω τους τρεχάλα!
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ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ:

Τα γεγονότα της Μάχης του Μαραθώνα προσαρμοσμένα για μικρά παιδιά,  με κείμενο σε
έμμετρο λόγο και ζωντανούς διαλόγους. Με τη χαρακτηριστική γραφή που διέπει όλη τη
σειρά "Η Πρώτη μου Ιστορία" τα γεγονότα της μάχης του Μαραθώνα δοσμένα με τρόπο
κατανοητό από τις μικρότερες ηλικίες.

Ένα βιβλίο που αναφέρεται σε περιστατικά από την Ελλάδα στα αρχαία χρόνια και μπορεί
να  αποτελέσει  αφορμή για  να αναπτύξουν τα  παιδιά  από μικρή ηλικία  ενδιαφέρον και
αγάπη για την αρχαία ιστορία. Ο συγγραφέας κατορθώνει να χωρέσει όλα τα γεγονότα και
τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στη Μάχη του Μαραθώνα σε ένα κείμενο ευχάριστο,
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λιτό χωρίς να κουράζει καθόλου τον μικρό αναγνώστη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια καθώς 
είναι ευχάριστη και γεμάτη χρώμα και παραπέμπει σε κόμικ κάτι που τα παιδιά αγαπούν
πολύ.

Στην ίδια  σειρά κυκλοφορούν επίσης:  (τα παρακάτω links παραπέμπουν στο site  των
Εκδόσεων Παπαδόπουλος)
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Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

 Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

 Δραστηριότητες:

Να ψάξουμε στο διαδίκτυο και να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για τη Μαχη του 
Μαραθώνα

Να επιλέξουμε τον αγαπημένο μας ήρωα του βιβλίου και να αιτιολογήσουμε το γιατί

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας σημείο από την ιστορία

Να δραματοποιήσουμε την ιστορία

Να συζητήσουμε για το πως γινόταν οι μάχες τα αρχαία χρόνια και να συγκρίνουμε με το 
σήμερα

Να βρούμε που βρίσκεται ο Μαραθώνας στο χάρτη και να δούμε εικόνες στο διαδίκτυο για 
το πως είναι σήμερα η περιοχή

Να κατασκευάσουμε από χαρτόνι κάνσον και άλλα υλικά περικεφαλαίες, σπαθιά, ασπίδες 
κλπ να τα φορέσουμε και να βγούμε φωτογραφία

Να βρούμε κι άλλες μάχες και ναυμαχίες που έγιναν στα αρχαία χρόνια και να μάθουμε γι' 
αυτές

 

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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