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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ένα γεγονός ταράζει την ήρεμη και ανέμελη ζωή των λιγοστών κατοίκων του χωριού. Μέσα
από την εξιστόρηση των γεγονότων προβάλλεται με χιουμοριστική διάθεση η ομορφιά της
ελληνικής επαρχίας, η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, η παιδική φαντασία, το ταξίδι
στο άγνωστο και, τελικά, η προσγείωση στην πραγματικότητα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Ένα κείμενο αναλαφρο με χιουμοριστική διάθεση που εξιστορεί τη ζωή στην επαρχία, το
ταξίδι  στη  φαντασία  και  την  πραγματικότητα  που  πολλές  φορές  μας  προσγειώνει...
απότομα. Τα στιχάκια είναι καλοφτιαγμένα με λέξεις που μπορεί να ξαφνιάσουν τα παιδιά
(δεν είναι λέξεις που χρησιμοποιούν πολύ) και δίνουν τροφή για σχολιασμό και συζητήσεις
με τα παιδιά.

Είναι  αλήθεια εύκολο να ταξιδέψει  ένα παιδί  με αερόστατο;  Και  πως αντιμετωπίζει  ένα
ολόκληρο χωριό την εξαφάνιση ενός παιδιού;

Μια ιστορία που ταξιδεύει ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη φαντασία και το όνειρο με
αποσκευές  στο  αερόστατο  του  συγγραφέα  τα  χιουμοριστικά  στιχάκια  και  την  υπέροχη
εικονογράφηση της Σάντρας Ελευθερίου.
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ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να συζητήσουμε για τη ζωή στην επαρχία

Να βρούμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της ζωής στο χωριό και της ζωής στην πόλη

Να βρούμε πληροφορίες για τα αερόστατα και τον τρόπο κατασκευής τους

Να δραματοποιήσουμε την ιστορία

Να φτιάξουμε τα δικά μας σκηνικά και κοστούμια και να στήσουμε τη δική μας παράσταση
χρησιμοποιώντας ως κείμενα τα ίδια τα στιχάκια του βιβλίου

Να φτιάξουμε με την τεχνική του κολάζ το δικό μας αερόστατο

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας περιστατικό της ιστορίας

Να συζητήσουμε για το που θα θέλαμε να ταξιδέψουμε εάν ανεβαίναμε στο αερόστατο

Να ζωγραφίσουμε ένα φανταστικό μέρος και να το ονομάσουμε

Να μιλήσουμε και για άλλα μεταφορικά μέσα του αέρα

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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