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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο Μπόμπος επιτέλους γίνεται μαθητής στην Ακαδημία Δεινοσαύρων. Πρέπει να χαρεί! Πρέπει να
σηκώσει το κεφάλι του ψηλά και να βρυχηθεί δυνατά! Να βροντήξει την ουρά του στο έδαφος! Να
βαδίσει βαριά στη γειτονιά! Όμως ο Μπόμπος νιώθει μικρός αφού η ουρά του ακόμα χωράει μέσα
στο υπνοδωμάτιο. Ακόμα δεν έχει σπάσει την καρέκλα της κουζίνας. 'Aλλωστε, η Aκαδημία
Δεινοσαύρων είναι για μεγάλους δεινόσαυρους…
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ
Μα είναι δυνατόν ολόκληρος δεινόσαυρος να αισθάνεται άβολα και περίεργα; Είναι δυνατόν να μη
θέλει να πάει στην Ακαδημία των δεινοσαύρων; Μια πολύ όμορφα δοσμένη ιστορία για τα παιδιά
που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο περιβάλλον. Για τα παιδιά εκείνα που
είναι ίσως πιο ντροπαλά, που νιώθουν ότι δεν ταιριάζουν με τίποτα και με κανέναν...

Με αφορμή την ιστορία του Μπόμπου του δεινόσαυρου, η Μαρία Ρουσάκη με πολύ εύστοχο τρόπο
περνάει το μήνυμα πως σε κάθε τι καινούριο πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία μέχρι να βρούμε εκεί
κάτι που θα αγαπήσουμε, κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε όμορφα! Γιατί ο καθένας μας έχει την
αξία του και απλά χρειάζεται λίγος καιρός μέχρι να μπορέσει να λάμψει!
Ιδανικό για παιδιά που κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες να διαβάσουν μόνα τους.
ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:
Δραστηριότητες:
Να συζητήσουμε για το πως νιώθουμε όταν βρισκόμαστε για πρώτη φορά σε ένα καινούριο
περιβάλλον
Να προτείνουμε τρόπους ώστε να μειώσουμε την ανασφάλειά μας
Να συμβουλέψουμε τον Μπομπο τι μπορεί να κάνει για να νιώσει καλύτερα
Να ζωγραφίσουμε τα δεινοσαυράκια που γνωρίζουμε στο βιβλίο
Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας σημείο της ιστορίας
Να μιλήσουμε για την πρώτη μέρα μας στο σχολείο και τα συναισθήματα που νιώθαμε
Να φτιάξουμε κι εμείς μια ιστορία για ένα παιδί που πάει πρώτη μέρα στο σχολείο
Να φτιάξουμε κι εμείς μια ιστορία για ένα παιδί που βρίσκεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον και
αισθάνεται άβολα
Να εξομολογηθούμε το μεγαλύτερό μας φόβο όταν βρισκόμαστε για πρώτη φορά κάπου
Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά:
Ο ΛΑΛΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΓΟΥΡΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
Με ένα βιβλίο συντροφιά
περνάμε πάντοτε καλά!!
Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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