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Ένα έχω να σου πω: Η τρίχρονη κόρη μου δεν χρειάζεται πια το καρότσι της! Τι σχέση 

αυτό με το τίτλο της ανάρτησης «Παιδικά βιβλία για το καλοκαίρι»; Περισσότερος 

χώρος στο αυτοκίνητο για βιβλία!!!!!!! 



Οκ, μπορεί να με πεις υπερβολική αλλά κάθε χρόνο γεμίζω μισή βαλίτσα με βιβλία για 

τις διακοπές μας. Και όχι, δεν είναι τα περισσότερα δικά μου καθώς εγώ διαβάζω 

κυρίως ebooks στο Kindle app μου. Τα περισσότερα είναι για το Φρατζολάκι. (Αν τα 

δικά σου δεν το έχουν πολύ με το διάβασμα, δες εδώ πως να βοηθήσετε τα παιδιά να 

αγαπήσουν τα βιβλία.) 

 

 

Πολλές φορές σκέφτομαι να πάρω μόνο τρία ή τέσσερα για να συγκεντρωθούμε 

περισσότερο σε αυτά, να τα αναλύσουμε πιο βαθιά και να εντοπίσουμε πράγματα που 

δεν είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Όμως, με πιάνει ένα στρες ότι θα μου ζητήσει 

βιβλία και δεν θα έχω πάρει αρκετά μαζί μου (το κατοχικό σύνδρομο αλλά σε βιβλίο όχι 

σε φαγητό).  

https://amzn.to/2K8AeIo
https://www.akamatra.com/2018/05/pos-na-agapisoun-ta-paidia-ta-biblia.html
https://www.akamatra.com/2018/05/pos-na-agapisoun-ta-paidia-ta-biblia.html


Φέτος θα πάρουμε μαζί μερικά από τα παλιά μας αγαπημένα, όπως το «Κουνελάκι 

άκουγε» και το «Δύο φίλοι μα τι φίλοι», αλλά και μερικά νέα. Δείτε παρακάτω τα νέα 

βιβλία για το καλοκαίρι που θα διαβάσουμε φέτος στις διακοπές μας. 

 

Παιδικά βιβλία για το καλοκαίρι 

Λούνα μου αρέσει πολύ να παίζω μπάλα! 

Η Λούνα είναι ένα μικρό σκυλάκι που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Ενώ είναι χαρούμενη 

για αυτό, είναι και λίγο λυπημένη που δεν έχει φίλους. Όμως, στο δίπλα σπίτι κάποιοι 

παίζουν μπάλα. Θα την παίξουν άραγε και εκείνη; 

 

Είναι από τα βιβλία που ξεχώρισα αμέσως λόγω της εντύπωσης που έκαναν στην μικρή 

μου. Κάτι το απλό κείμενο, κάτι τα έντονα χρώματα της εικονογράφησης, το βιβλίο το 

έχει αγαπήσει! Έχουμε και οι δυο μας ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και πάντα διαβάζουμε 

με αγωνία να δούμε αν θα κάνει τελικά φίλους η γλυκιά Λούνα και αν θα καταφέρει να 

παίξει μπάλα. Με αφορμή το βιβλίο συζητάμε για θέματα όπως το ψέμα, η φιλία και η 

αποδοχή και αυτό είναι ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ένα βιβλίο σε μικρά (και 

μεγάλα) παιδία! 



Συγγραφείς: Agnes Verboven / Λήδα Βαρβαρούση 

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Προτεινόμενες ηλικίες: 2+ 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου:  http://bit.ly/2UezIMn  

https://www.epbooks.gr/product/101739/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CF%89-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1!
http://bit.ly/2UezIMn

