διαβάσεις μόνος σου

Χωρίς σωσίβιο ΨΑΡΑΚΙΑ

Τώρα μπορείς να

Αλεξάνδρα Μητσιάλη

ό,τι σου αρέσει!

Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Όλοι στην οικογένεια
είμαστε κανονικοί άνθρωποι.
Μόνο η μαμά μου
μοιάζει με εξωγήινο.
Αναζητήστε τα βιβλία της σειράς
Σαν να μου φαίνεται
, γραμμένα από
μάλιστα ότι, όταν
τους αγαπημένους σας συγγραφείς.
δεν τη βλέπουμε,
Διασκεδαστικές εικονογραφημένες
κυκλοφορεί
ιστορίες και δημιουργικές δραστηριότητες
με ένα μικρό
θα σας κρατήσουν συντροφιά!
διαστημόπλοιο,
γεμάτο
φωτάκια που
250 λέξεις περίπου
αναβοσβήνουν.
Μα αν μια μέρα
αποφασίσει να
μετακομίσει σε
400 λέξεις περίπου
άλλον πλανήτη;

Η εξωγήινη μαμά μου

Παιδιά, κολυμπήστε
στη θάλασσα της ανάγνωσης
παρέα με τα Ψαράκια.
Αργότερα, στα πιο βαθιά.
σας περιμένουν τα Δελφινάκια.

800 λέξεις περίπου
Για παιδιά που έχουν κατακτήσει
τον μηχανισμό της ανάγνωσης
(Α΄ και Β΄ Δημοτικού)
εικονογράφηση

Έφη Λαδά
Οικογενειακές σχέσεις,
ισοτιμία, υπευθυνότητα,
συνεργασία
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Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Η εξωγήινη
μαμά μου!
Εικονογράφηση:

Έφη Λαδά

Σε όλες τις μαμάδες του κόσμου
και στα μυστικά διαστημόπλοιά τους
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Οι άνθρωποι στο σπίτι μου χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: σε γήινους και σε εξωγήινους. Εγώ,
ο μπαμπάς και τ’ αδέρφια μου ανήκουμε στην
πρώτη κατηγορία. Όλη η οικογένεια δηλαδή…
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…εκτός από τη μαμά μου.
Το πρωί που φεύγει για τη δουλειά είναι ακόμα
κανονική. Έχει χτενισμένα τα μαλλιά της,
φοράει τα καλοσιδερωμένα της ρούχα και, λίγο
πριν κλείσει την πόρτα, μου σκάει ένα ολόισιο,
αστραφτερό χαμόγελο.
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Όταν όμως επιστρέφει το απόγευμα,
όλα πάνω της είναι τσαλακωμένα
και το χαμόγελό της γέρνει από τη
μια μεριά, όπως ένα κάδρο στο
σαλόνι μας.
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