
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ - CATHERINE & LAURENCE ANCHOLT - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

07/11/14 

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Γράφει η Μάρλεν Κεφαλίδου

ΒΙΒΛΙΟ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: CATHERINE&LAURENCE ANCHOLT

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Θέλω έναν  φίλο,  ποιον  να  διαλέξω;  Μ'  αυτό  το  βιβλίο  θα  κάνεις  τον  γύρο  του  κόσμου!  Θα
γνωρίσεις  παιδιά από διαφορετικά μέρη και  θα ζήσεις  για λίγο μαζί τους.  Είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ
βιβλίο με λαμπερές εικόνες κι  ένα ΜΕΓΑΛΟ διαπολιτισμικό μήνυμα, κατανοητό ακόμα κι  από
πολύ μικρά παιδιά! Ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη. Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ!

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ:

Ένα βιβλίο  που απευθύνεται  στα  μικρά  παιδιά  και  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  σε  διαπολιτισμικές
δραστηριότητες.  Με  πλούσια  εικονογράφηση  και  μικρό  κείμενο  βοηθάει  τα  μικρά  παιδιά  να
συλλέξουν πληροφορίες  για  παιδιά  από άλλες  χώρες  του  κόσμου και  μπορεί  να  βοηθήσει  τον
εκπαιδευτικό  και  το  γονιό  να  περάσουν μηνύματα  αδερφοσύνης και  φιλίας.  Μια  αφορμή για
πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια και μηνύματα.

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Με αφορμή το βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να συλλέξουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο για τη ζωή των παιδιών από διάφορες χώρες του
κόσμου

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


Να βρούμε στο χάρτη που βρίσκονται οι χώρες που αναφέρονται στο βιβλίο

Να βρούμε εικόνες από τις χώρες που αναφέρονται στο βιβλίο

Να βρούμε παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σε άλλες χώρες και να τα παίξουμε κι εμείς

Να διαλέξουμε τον αγαπημένο μας φίλο από τα παιδιά που αναφέρονται στο βιβλίο

Να  φτιάξουμε  μια  γωνιά  στην  τάξη  μας  με  κατασκευές,  πληροφορίες  και  εικόνες  που  θα
συλλέξουμε για τα παιδιά του κόσμου

Να αποτελέσει το βιβλίο αφορμή για να γνωρίσουμε τις ηπείρους και τους ανθρώπους τους

Να ζωγραφίσουμε ό,τι μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από το βιβλίο

Να δραματοποιήσουμε τις ιστοριούλες που περιγράφει το βιβλίο για κάθε χώρα

Να αρχίσουμε να αλληλογραφούμε με κάποιο σχολείο στο εξωτερικό

Να μάθουμε κάποιες λέξεις από άλλες γλώσσες (στο βιβλίο αναφέρεται το "γεια" σε κάθε γλώσσα)

Να συζητήσουμε για την αδερφοσύνη των λαών και κατ' επέκταση την ειρήνη στον κόσμο

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά:

Projects - Ηπειροι - Ωκεανοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΑΚΕΤΑ -ΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ - ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΟΡΙΓΚΑΜΙ

ΙΝΔΙΚΟΙ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

ΦΥΛΕΣ- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΘΕ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/808-enas-kosmos-
papadopoulos.html 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/808-enas-kosmos-papadopoulos.html
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/808-enas-kosmos-papadopoulos.html
http://www.kindykids.gr/teachers/continents-oceans/144-antrwpoi-ipeiroi.html
http://www.kindykids.gr/worksheets/continents-oceans/462-fwtotypia-fyles.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/177-indikoi-elefantes.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/176-petaloudes-origami.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/175-kinezika-fanarakia.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/174-maketa-asia.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/173-kolaz-fyles.html
http://www.kindykids.gr/teachers/continents-oceans.html
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