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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το λαίμαργο το κατσικάκι κλείστηκε στο αποθηκάκι! Η κυρά Κατσίκα τρέχει στον κλειδαρά, 
στον αστυφύλακα, στον δήμαρχο, στον υπουργό, στον βασιλιά τον ίδιο, για να το 
ελευθερώσει! Κανείς όμως δεν την καταλαβαίνει, παρά μόνο μια άλλη μαμά... κι ας είναι 
και λύκος!

Ο αγαπημένος μας Geoffroy de Pennart, πασίγνωστος με τα ανατρεπτικά παραμύθια του 
στη σειρά “Ο Λύκος”, συνεχίζει τη σειρά με μοναδικό χιούμορ και απροσδόκητες 
καταστάσεις που θα κάνουν τα μικρά παιδιά να γελάσουν, να χαρούν, αλλά και να 
σκεφτούν...

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Μια απροσδόκητη ιστορία με ακόμη πιο απροσδόκητο τέλος... Είναι δυνατόν η μόνη που 
δέχεται να βοηθήσει τη μαμά κατσίκα να είναι η μαμά λύκαινα; Παραδοσιακά αυτες οι δύο 
έπρεπε να είναι εχθροί! Είπαμε όμως απροσδόκητη η ιστορία του Geoffroy de Pennart... 
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Εκεί που αστυφύλακες, δήμαρχοι, υπουργοί και βασιλιάδες αδυνατούν να λύσουν ένα 
απλό πρόβλημα, τη λύση δίνει μια άλλη μαμά. Μια απλή μαμά. Αυτοί που έχουν τη δύναμη
και την εξουσία αδυνατούν να δώσουν λύση σε ένα απλό πρόβλημα και τότε αναλαμβάνει 
δράση μια απλή... μαμά.

Ένα βιβλίο για τη δύναμη που διαθέτει κάθε μαμά όταν πρόκειται για το παιδί της, αλλά και
για την αδυναμία της εξουσίας να επιλύει πολλές φορές φαινομενικά απλά 
προβλήματα,αλλά εκεί δεν κρύβεται και η επιτυχία; Στη διάκριση.

Ένα παραμύθι με πρωτότυπο θέμα που οι ενήλικες θα αγαπήσουν ίσως πιο πολύ κι από 
τα παιδιά!

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να φτιάξουμε κι άλλες ιστορίες για ζωάκια που παραδοσιακά θεωρούνται εχθροί να 
αλληλοβοηθιούνται

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας σημείο της ιστορίας

Να δώσουμε ένα διαφορετικό τέλος στο παραμύθι

Να δραματοποιήσουμε την ιστορία

Να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι όπου ο λύκος θα είναι καλός

Να βρούμε φωτογραφίες και πληροφορίες για τους λύκους

Να βρούμε και να διαβάσουμε κι άλλα παραμύθια όπου ο λύκος είναι καλός

Να βρούμε κι άλλα παραμύθια με πρωταγωνιστή το λύκο (που συνήθως είναι κακός) και 
να τα γυρίσουμε από την... ανάποδη

Να αναζητήσουμε πληροφορίες και για άλλα ζώα που παραδοσιακά στα παραμύθια 
θεωρούνται κακά

Να φτιάξουμε μια ζωγραφιά για τη μαμά μας και να της τη χαρίσουμε

Να διηγηθούμε ένα περιστατικό όπου η μαμά μας μας "έσωσε" από μια δύσκολη 
κατάσταση

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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