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Η ιστορία της Κωνσταντινούπολης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δοσμένη με απλά,
διασκεδαστικά στιχάκια που βοηθούν το παιδί να κάνει μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
που σηματοδοτεί μια σημαντική περίοδο του ελληνικού πολιτισμού.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Γραμμένο  σε  έμμετρο  λόγο  προσκαλεί  ακόμη  και  τα  μικρότερης  ηλικίας  παιδιά  να
γνωρίσουν τα βυζαντινά χρόνια και τη μεγαλοπρέπεια της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρεται
σε κάποια από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και δίνει το έναυσμα
για διάφορες σχετικές δραστηριότητες. Η δομή του κειμένου είναι τέτοια που θυμίζει σε
κάποια σημεία του κόμικ, γεγονός που κάνει την ανάγνωση του βιβλίου ακόμη πιο προσιτή
στα παιδιά.

Η  εικονογράφηση φωτεινή με χρώματα που παραπέμπουν στα βυζαντινά χρόνια μπορεί
να αποτελέσει από μόνη της αφορμή για να αναζητήσουμε με τα παιδιά πληροφορίες και
εικόνες από τα χρόνια εκείνα.

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews.html


ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να βρούμε επιπλέον πληροφορίες για την Κωνσταντινούπολη στο διαδίκτυο

Να βρούμε εικόνες από τα βυζαντινά χρόνια και να τις εκτυπώσουμε

Να  δραματοποιήσουμε  την  ιστορία,  το  κείμενο  (σε  στιχάκια)  προσφέρεται  για  τη
δραστηριότητα αυτή

Να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται
στο βιβλίο

Να φτιάξουμε με απλά υλικά (χαρτιά,  χαρτόνια, χάντρες κλπ) στολές βυζαντινές και  να
δημιουργήσουμε μια "παγωμένη εικόνα" για ένα γλέντι στο παλάτι (σελ.38 του βιβλίου) και
να φωτογραφηθούμε

Να φτιάξουμε μια γωνιά στην τάξη μας ή το παιδικό δωμάτιο με όλα αυτά που θα βρούμε
και θα κατασκευάσουμε σχετικά με την Κωνσταντινούπολη

Να  ζωγραφίσουμε  κι  εμείς  εικόνες  από  την  εποχή  εκείνη  παίρνοντας  ιδέες  από  την
εικονογράφηση του βιβλίου

Να  βρούμε  πληροφορίες  και  εικόνες  για  την  ενδυμασία  στην  Κωνσταντινούπολη  τα
βυζαντινά χρόνια

Να συζητήσουμε για το πως πέρασε στα χέρια των Τούρκων

Να συζητήσουμε για τη σημερινή Κωνσταντινούπολη, την ονομασία που έχει σήμερα και
να δούμε εικόνες από το παρόν

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για την Αγιά Σοφιά

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά:

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ-ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΕΔΡΟΣ

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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