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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ο Τουτ κι ο Παντλ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όταν όμως ο Τουτ αποφασίζει να 
ταξιδέψει για να γνωρίσει τον κόσμο ο Παντλ προτιμάει να μείνει στο σπίτι. Όταν 
συναντιούνται και πάλι ανακαλύπτουν πως η αληθινή φιλία δεν έχει σύνορα. 

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


Ο Τουτ κι ο Παντλ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όταν όμως ο Τουτ αποφασίζει να 
ταξιδέψει για να γνωρίσει τον κόσμο ο Παντλ προτιμάει να μείνει στο σπίτι. 
Όταν συναντιούνται και πάλι ανακαλύπτουν πως η αληθινή φιλία δεν έχει 
σύνορα. 
- See more at: 
http://www.epbooks.gr/product/101124/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84
-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB#sthash.sFmEJDn7.dpuf 
 

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ο Τουτ και ο Παντλ είναι δυο φίλοι, δυο κολλητοί φίλοι. Ο Τουτ θέλει να γυρίσει 
τον κόσμο και να δει καινούρια πράγματα, ο Παντλ επιθυμεί την ασφάλεια και 
τη ζεστασιά του σπιτιού του. Παρόλα τα χιλιόμετρα που τους χωρίζουν 
εξακολουθούν να είναι κολλητοί και να νιώθουν κοντά ο ένας στον άλλο. 
Παρόλο που ζουν διαφορετικές εμπειρίες αυτό δεν τους εμποδίζει να 
παραμείνουν οι καλύτεροι φίλοι! 

Ένα βιβλίο για την αξία της φιλίας και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να 
είμαστε ίδιοι για να είμαστε φίλοι. Ευρυματικός ο τρόπος που επιλέγει η 
συγγραφέας να παρακολουθούμε τον ταξιδιάρη Τουτ μέσα από τις κάρτες που 
στέλνει στον Παντλ και μια γοητευτική εικονογράφηση γεμάτη παιδικότητα.  

Επίσης, δίνει το έναυσμα για να ξεναγηθούμε σε διάφορους δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς, αλλά και να γνωρίσουμε την καθημερινότητα και 
τις συνηθισμένες ασχολίες στο μέρος που ζουν οι δυο φίλοι. 
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Δραστηριότητες 

Να βρούμε πληροφορίες για τις χώρες που επισκέπτεται ο Τουτ. 

Να καταγράψουμε τις καθιερωμένες ασχολίες μέσα ένα ολόκληρο χρόνο στον 
τόπο όπου ζούμε. 

Να συζητήσουμε για τη φιλία. 

Να ζωγραφίσουμε την πιο ωραία μας ανάμνηση από ταξίδι που κάναμε και να 
τη χαρίσουμε στον καλύτερό μας φίλο. 

Να φτιάξουμε τις δικές μας κάρτες. 

Να μιλήσουμε για τα διάφορα μέρη που έχουμε επισκεφτεί και να βρούμε στο 
χάρτη που βρίσκονται. 

Να βρούμε κι άλλα ωραία μέρη να προτείνουμε στον Τουτ να ταξιδέψει. 

http://www.epbooks.gr/product/101124/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB#sthash.sFmEJDn7.dpuf
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Να φτιάξουμε ένα κατάλογο με όλα τα ωραία που μπορεί να απολαύσει ο Τουτ 
αν επισκεφτεί και τον τόπο στον οποίο ζούμε. 

Στο παρακάτω pdf αρχείο θα βρείτε τα φύλλα εργασίας για να τα εκτυπώσετε: 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΤ ΚΑΙ ΠΑΝΤΛ 

  

Με ένα βιβλίο συντροφιά  

περνάμε πάντοτε καλά!!  

ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 
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