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Προτάσεις παιδικών – εφηβικών βιβλίων από τους συνεργάτες 

του Μαγικού Κόσμου του Παιδικού Βιβλίου 

  

Το καλοκαίρι έχει φτάσει και το άρμα του ήλιου μας ταξιδεύει σε παραλίες 

με ανάλαφρα κύματα, σε κοχύλια θαμμένα στη χρυσή άμμο, σε 

πλακόστρωτα σοκάκια γεμάτα παιδικά χαμόγελα και παιχνίδια. 

https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/item/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.kosvoice.gr/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/item/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.kosvoice.gr/imagecache/Imgh865/5f3f424ec8aa9863acfc40abb6ed4251.jpg


Μέσα από τις καλοκαιρινές μυρωδιές και τις παιχνιδιάρικες αποδράσεις 

ξεπηδούν παιδικά βιβλία που ευωδιάζουν, θυμίζουν, ανασαίνουν 

καλοκαίρι. Παιδικά βιβλία από τους συνεργάτες του Μαγικού Κόσμου 

του Παιδικού Βιβλίου, τα οποία θα συντροφεύσουν τους μικρούς 

αναγνώστες στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, στις ανακαλύψεις τους 

και στα φρέσκα όνειρά τους. 

Θα αποτελέσουν τον φάρο στο ταξίδι της γνώσης, στο ταξίδι της 

εξερεύνησης και της γνωριμίας με νέους ήρωες! 

Όλοι οι συνεργάτες του Μαγικού Κόσμου του Παιδικού Βιβλίου σας 

εύχονται καλό καλοκαίρι με χρώματα και όμορφα συναισθήματα! Και μία 

ευχή: να βρεθεί ο καθένας εκεί που πιο πολύ επιθυμεί με τους αγαπημένους 

του! 

  

Γράφει η Μαρία Κολιού: 

 Τίτλος βιβλίου: Τζέιν Γκούντολ 

Συγγραφέας: Ma Isabel Sanchez Vergana 

Εικονογράφηση: Beatrice Cerocchi 

Μετάφραση: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Ηλικία: 3-6 ετών 

 

Η μικρή Τζέιν λάτρευε να παίζει με έναν λούτρινο χιμπαντζή, τον οποίο ποτέ δεν 

αποχωριζόταν. Το αγαπημένο της παραμύθι ήταν ο Ταρζάν που έπρεπε να τον ακούει 

κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Όνειρο της ήταν να πάει στην Αφρική. Όταν μεγάλωσε, 

κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Εκεί έζησε πολλά χρόνια 

μελετώντας τον τρόπο ζωής των χιμπατζήδων. Μέσα από αυτή την έρευνά της έγινε 

διάσημη και στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε όλο τον κόσμο για την 

προστασία όλων των ζωών στον πλανήτη μας. 

Στόχος της νέας σειράς βιβλίων «μικρά κορίτσια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ» που εκδίδεται 

από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι να διδάξει, ιδιαίτερα τα μικρά κορίτσια, πως 

κάθε όνειρο τους μπορούν να το πραγματοποιήσουν, αρκεί να έχουν ισχυρή θέληση 

και θάρρος. 



Το παραμύθι είναι μία μικρή βιογραφία της Τζέιν Γκούντολ, όπου με απλά λόγια εξηγεί 

πως της δημιουργήθηκε από μικρή το κίνητρο να ασχοληθεί με τους χιμπατζήδες και 

πως τελικά το κατάφερε. 

Η εικονογράφηση είναι ζωντανή, γεμάτη χρώματα που παγιδεύει το βλέμμα και το 

μυαλό των παιδιών. 

Η σειρά των βιβλίων αυτών μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας του 

Νηπιαγωγείου και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ώστε να γνωρίσουν σπουδαίες 

προσωπικότητες που συνέβαλαν στο χώρο της τέχνης και της επιστήμης. 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου:  http://bit.ly/2FZ5Spr  

http://bit.ly/2FZ5Spr

