Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τετάρτη, 01-07-2009
Σελίδα: 100,103,104,105
(1 από 4)
Μέγεθος: 1371 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3388006
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Είναι αλήθεια ότι σπάνια κάποιος
Πρόκειται
για μια παραμυθική
να λογοτεχνικό βιβλίο γνώσεων
της σειράς «Οικολογήματα».
βρίσκει βιβλία με «δύσκολα» για
ιστορία, η οποία εμπεριέχει
βασικές λειτουργίες των παραμυθιώνΦανερός ο στόχος του: η ευαισθητοποίηση
τα παιδιά θέματα. Ας πούμε, για το
(δυσκολία του πρωταγωνιστή,
θάνατο. Κι, όμως, είναι ένα θέμα
των παιδιών αε περιβαλλοντικά
θέματα. Τα παιδιά δάνεισαν
που ζούμε με αυτό και τα παιδιά
μαγικό μέσο, ανταγωνιστής, νίκη
τη Γη στους μεγάλους, παρόλο που πρέπει να ξέρουν. Από την άλλη
του πρωταγωνιστή, ευτυχισμένη
πλευρά, βέβαια, τέτοια Βέμαχα είναι
λύση). Κι είναι ένας από τους λόγουςδεν τους εμπιστεύονταν. Εκείνοι
που την κάνουν ενδιαφέρουσα
ξέχασαν ότι είναι διαχειριστές (νομίζω,δύσκολο να αποτυπωθούν σε βιβλίο
για παιδιά... Χρειάζεται η αλήθεια
και ευχάριστη. Ένα κορίτσι γεννιέται
συνεργάτες, συγκυβερνήτες,
με λιγοστά μαλλιά. Της προσφέρεται όπως θα έλεγε ο Edgar Morin, θα δίχως περιστροφές και βέβαια ένα
ένα φίλτρο, αλλά κατά τη μεταφοράήταν το προτιμότερο) κι έγιναν ιδιοκτήτες.
πλαίσιο, όπου σι εναλλαγές των συναισθημάτων
του χάνεται. Την απογοήτευση
Από εκεί άρχισαν όλα. Και,
θα βοηθήσουν στην
όμως θα αντικαταστήσει η βέβαια, το γνωστό μοτίβο: τα παιδιά «προσέγγιση» του αναπόφευκτου
χαρά και η ελπίδα. Η προσφορά του την έσωσαν. Έπεισαν τους μεγάλους γεγονότος από την πλευρά της παιδικής
ηλικίας. To συγκεκριμένο βιβλίο
κοριτσιού σε όσους έχουν ανάγκη για την ανάγκη να κρατηθεί η γη ζωντανή.
βρίσκει ανταπόδοση. Η ίδια η φύση
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται
εντάσσεται αε ένα παρόμοιο
με τα πλάσματα της δίνουν μόνιμη
γνώσεις για τον πλανήτη και επιτυχημένο πλαίσιο. Η μικρή Μαρίνα
λύση στο πρόβλημα της. Υπόθεση τις αλλαγές του, χρήσιμες διευθύνσεις,
βρίσκεται μπροστά στο γεγονός
απλή, ευαίσθητη και βέβαια γεμάτη
τα απειλούμενα είδη, καθώς
του χαμού του παππούτης, που
οικολογική αγάπη, γραμμένη από παιχνίδια και μερικές ενδιαφέρουσες πάντα τους περίμενε χαμογελαστός
μία, όπως έχουν δείξει και τα προηγούμενα δραστηριότητες. Αξιόλογες είναι στο νησί. To ταξίδι της εκεί με τους
βιβλία της, φερέλπιδα συγγραφέακαι οι ζωγραφιές του βιβλίου. Είναι γονείς της για την κηδεία, οι εικόνες,
για παιδιά. (Για ακροατές
εκφραστικές με μια μόνιμη απορία οι αναμνήσεις της ενσταλάζουν την
αναγνώστες από 4 ετών)
στα πρόσωπα των παιδιών. Χρήσιμο αλήθεια της διατήρησης της μνήμης
βιβλίο που προσφέρεται για και της συνέχισης της ζωής. Συγκρατημένα
[Γ. Σ. Π.] κριτική ανάγνωση και βιωματική
συγκινητική ιστορία, με τις
προσέγγιση στη σχολική τάξη. (Για εικόνες να λειτουργούν ενισχυτικά
αναγνώστες από 7 ετών).
στο συναίσθημα του αναγνώστη.
(Για αναγνώστες από 7 ετών).
[Γ. Σ. Π.]
[Γ. Σ. Π.]
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