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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Υπάρχουν λυπημένα δέντρα; Υπάρχουν θλιμένα παιδιά; Υπάρχει η Γιοσίμη, 
αλλά υπάρχει και η Χαρά που θα κάνει τα πάντα για να φέρει πίσω το χαμένο 
γέλιο της αγαπημένης της φίλης. 

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ένα βιβλίο για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και την προσφορά. Η Χαρά 
από την Ελλάδα αγαπάει τη φίλη της Γιοσίμη, που είναι από τη μακρινή 
Ιαπωνία. Κι όταν η Γιοσίμη σταματήσει να χαμογελά η Χαρά θα κάνει ό,τι 
περναει από το χερι της για να τη δει χαρούμενη ξανα. Στο βιβλίο περιέχονται 
αρκετές πληροφορίες για την Ιαπωνία. Μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα, 
όπως μόνο οι παιδικές φιλίες μπορούν να έχουν... 

Η εικονογράφηση είναι εξαιρετική! 

Η γραμματοσειρά διευκολύνει την αναγνωση για παιδιά που βρίσκονται στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού. 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει: 

Δραστηριότητες: 

Να βρούμε στο χάρτη που βρίσκεται η Ιαπωνία 

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για την Ιαπωνία 

Να μάθουμε τι είναι η τέχνη του Οριγκάμι και να φτιάξουμε κι εμείς μια 
κατασκευή 

Να βρούμε πληροφορίες για τα ιδεογράμματα που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες 
και να προσπαθήσουμε να γράψουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο 

Να συζητήσουμε για τη φιλία και γιατί είναι σημαντική 

Να ζωγραφίσουμε μια ζωγραφιά και να τη χαρίσουμε στον /στην καλύτερο/η 
φίλο/η μας για να του/της φτιάχνει τη διάθεση όταν είναι στεναχωρημένος/η 

Να βρούμε πληροφορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας που 
γιορτάζεται και στην Ελλάδα 

Να συνδεθούμε μέσω Skype με κάποιο άλλο σχολείο 

Να διαβάσουμε κι άλλα βιβλία με θέμα τη φιλία 

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά: 



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΟΡΙΓΚΑΜΙ  

PROJECT: ΗΠΕΙΡΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ 

  

Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/765-thelw-panta-
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