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«Στο περιβάλλον
με αγάπη...»
«Πρωταθλητές του κόσμου
Ο Φον Γκαζόν
στην οικολογία», εκδόσεις Αγκυρρ
περίμενε την
Γιατί να το διαβάσω; Για να μάθεις τι προβλήματα
Παγκόσμια
έχει ο πλανήτης σου, για να αποκτήσεις
οικολογική συνείδηση (ακόμα
Ημέρα Παιδικού
περισσότερο), ώστε να μπορέσεις να τον
Βιβλίου
βοηθήσεις, νια να περάσεις ευχάριστα
και δημιουργικά με τις ιδέες για δραστηριότητες
για να σας
που σου προτείνει.
παρουσιάσει
τα mo διασκεδαστικά,
ενδιαφέροντα
«Οικο-περιπέτειες»,
και,
Ελένη Σβορώνου,
πάνω on' όλα,
εκδόσεις Παπαδόπουλος
Γιατί να το διαβάσω;
«πράσινα»
ίλεκτρι·^
Ακολουθώντας την οικογένεια
βιβλία που
Δημητρίου, τους πρωταγωνιστές
ανακάλυψε
αυτής της σειράς, θα μάθεις να
στα βιβλιοπωλεία. αγαπάς τη φύση. Σε περιμένει
περιπέτεια, χιούμορ και, πάνω
ςϊ>υσικά,
απ' όλα, παιχνίδι. Η σειρά
όλα είναι αφιερωμέναπεριλαμβάνει 4 βιβλία:
«Πίσω στο δάσος μου»,
στο
«Ιστορίες για τα... σκουπίδια»,
περιβάλλον με
«Ηλεκτρικές ιστορίες»,
«Ένα δελφίνι στο σαλόνι μας».
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«Εσύ
μπορείς να
σώσεις τον
πλανήτη»,
εκδόσεις
Σύγχρονοι
Ορίζοντες
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Γιατί να
το διαβάσω;
i 1****"-1
101 όχι
σκυλάκια
Δαλματίας, αλλά
αποτελεσματικούς τρόπους για να περιορίσεις
την καταστροφή του πλανήτη
βρίσκεις σε αυτό το βιβλίο. Προσοχή!
To μέλλον της Γης είναι στα χέρια σου.

«SOS χανόμαστε - Βιβλία
για το περιβάλλον», της
Αντιγόνης Καραγκούνη,
εκδόσεις Ακρίτας

σώσεις τον πλανήτη»,
εικον. Sarah Home

i

Γιατί να το διαβάσω;
- Σε αυτήν τη σειρά βιβλίων
παίρνουν το λόγο τα ίδια
τα ζώα που απειλούνται
και δίνουν πληροφορίες για τη
ζωή τους που μόνο αυτά
γνωρίζουν τόσο
καλά. Τα βιβλία
της σειράς είναι
τα: «Εγώ, n χελώνα
Καρέτα-Καρέτα»,
«Εγώ, n φώκια
Μοναχός»,
«Εγώ, ο αργυροπελεκάνος»,
«Εγώ, το ελάφι».

«Οικο-λογήματα»,
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, εκδόσεις
Γιατί να το διαβάσω;
Γιατί με αυτό τα
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πράσινα παραμύθια
θα περάσεις ευχάριστες
ώρες ανάγνωσης
και θα παίξεις με τις
δραστηριότητες στις
τελευταίες σελίδες.
Στα συν και το CD
που τα συνοδεύει,
με τραγούδια για το
περιβάλλον, σε μουσική Κώστα Θωμαΐδη.
Τα 5 βιβλία της σειράς είναι: «ο κότσυφας
απαιτεί το δάσος να σωθεί», «Η Μεσόγειος
είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ»,
«Παιδιά σε δράση! Η ώρα να σώσουμε
τη Γη έχει φτάσει», «Η μικρή γοργόνα
πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι;», «To αστροπελέκι
με την περιέργεια βρίσκει λύση για την ενέργεια».
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