Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Παιδιού
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-07-2011
Σελίδα: 146
Μέγεθος: 534 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 15738
Επικοινωνία εντύπου: 210 2594.100
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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επιμελεια: μαρθα αγγελοπουλου

ο νικητασ και η πριγκιπισσα πανωρια
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ο ανθρωποσ που χορταινε me τα ψεματα

και η πριγκίπισσα Πανώρια

Εκδόσεις Νόηση. Ηλικίες: 3+
Ένα Βιβλιαράκι «δύοσε ένα» έρχεται να ταξιδέψει τα
παιδιά στον ατέλειωτο κόσμοτων παραμυθιών.Δύο
διαφορετικές ιστοριούλες, μία για έναν
«επαγγελματία»ψεύτη πουφούσκωνε με τα ψέματα
του όχι μόνο τον κόσμοαλλά και τον εαυτό του και
άλλη μία για έναν άντρα πουήθελε να γίνει βασιλιάς,
οδηγούντους λιλιπούτειους αναγνώστες στα
μονοπάτιατης φαντασίας. Αλήθεια μέχρι πούμπορεί
να φτάσουνοι πρωταγωνιστέςτου βιβλίου; Γιανα
μάθουμεδεν μένει παράνα τους ακολουθήσουμε!
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Η βασίλισσα tjwv ψιλιών
ΕκδόσειςΠατάκη. Ηλικίες: 4+
Η μικρή πριγκίπισσατης ιστορίας μας ζητά
συνεχώς απότη μαμά της ένα και μόνο
πράγμα:λίγα φιλάκια! Η μαμάκα της όμως
δεν έχει χρόνογια τέτοια πράγματα.Έτσι,
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ο πομελο μεγαλωνει
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της προτείνει να μπει στο αεροπλάνοκαι να
ταξιδέψει προςαναζήτηοη της βασίλισσας
των φιλιών. Αλήθεια, πούμπορείνα
κρύβεται; Στοδρόμοτης συναντά πολλές
και διάφορες Βασίλισσες...Αυτήν των
γλυκών,την άλλη των γατιών, εκείνη των
παιχνιδιών, αλλά και των λουλουδιών.0α
χρειαστεί να κάνει πολλέςστάσεις ακόμα
για να εντοπίσει κι εκείνη των φιλιών;
Μπορείναι, μπορεί και όχι... Έναείναι το
σίγουρο:n βασίλισσατων φιλιών βρίσκεται
πολύπιοκοντά απ' ό,τι νόμιζε...

μουσικα παραμυθια
- η μεγαλη βολτα του
κυριου πετραν
Εκδόσεις Διάπλαση.
Ηλικίες: 3*
Είναι δυνατόν ένας
μικροκαμωμένος
πιγκουίνος να ερωτευτεί
μια καμηλοπάρδαλη;
Γίνεται μια τίγρης να
σαγηνέψει έναν ελέφαντα;
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Εκδόσεις Λιβάνη.
Ηλικίες: 6*
Ένα ταξίδι μέσα στο
γυναικείο σώμα ξεκινάει...
Μέσα από αυτό οι μικροί

Εκδόσεις Κόκκινο. Ηλικίες: 3*
Χίλιες δυο απορίες ξυπνάνεστο μυαλό του Πομελό,
ενός μικροσκοπικούροζ ελεφαντάκου, όταν
ανακαλύπτειότι πήρε λίγους πόντους,ϊάφνου n ζωή
του αλλάζει, θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο!Να κάνει
κάτι πολύμεγαλύτερο και πολύmo σπουδαίοαπ' όσα
έκανε μέχρι τώρα. Ναι, είναι πλέονέτοιμος να ζήσει
την mo μεγάλη περιπέτεια της ζωής του.

to γιγαντοδαχτυλακι

του λεανδρου

Εκδόσεις Λιβάνη. Ηλικίες: 6+
Έναάτακτο γιγαντοδαχτυλάκι πουξαφνικά εμφανίζεται
οτο χέρι του Λέανδρουκινδυνεύει να γίνει n αιτία για
να χάσει ο μικρός πρωταγωνιστήςτον τίτλο του mo
φρόνιμου παιδιούτου κόσμου!Είναιτόσο άδικο όμως,
αφού ο μικρός πρωταγωνιστήςείναι όντως ένα παιδί
πουποτέ δεν φωνάζει, ποτέ δεν γκρινιάζει και. φυσικά,
ποτέ δεν κάνει αταξίες. Όχι, δεν θα επιτρέψει σε
κανέναν να του αφαιρέσει τον τίτλο αυτό!

Ετο οδοιπορικό του ο
κύριος Πετράν πρόκειται να
συναντήσει αυτά και άλλα
τόσα παράξενα. Λέτε μέσα
σε όλα να Βρει και μια γερή
φιλία που τόσο αναζητά;
Για να το ανακαλύψετε, δεν
μένει παρά να ακούσετε το
μουσικό αυτό παραμυθάκι.

η χωρα me τισ δυο
πολιτειεσ και τισ
μυγδαλενιεικουνιεσ
- to παραμυθι τησ
γεννησησ

ο λυκοσ, η κατσικα και τα 7 κατσικακια
Εκδόσεις Παπαδόπουλος.Ηλικίες: 3*
ΟΊγκορ. ένας λύκος με μακριά μουσούδα,έχει φοβερά
και τρομερά σχέδια... Θέλει, Βλέπετε,να ζήσει μια
αξέχαστη ημέρα! Έτσι,όλο ζωντάνια και χαρά. περνάει
το κατώφλι του σπιτιού του και κατευθύνεται προςτον
μπακάλη.Απόεκεί πηγαίνει στον τσαγκάρη, στην
μπουτίκτης Βιβιάνας και, τέλος, στον Ρεϊμόντον
αρωματοποιό.Άραγε τι να σχεδιάζει; Η απάντηση
σας περιμένει στις σελίδες του Βιβλίου.

σχετικά με το θέμα «μαμά,
πώς γίνονται τα παιδιά;».
Ένα υπέροχο παραμύθι
-βγαλμένο από τη ζωήγεμάτο
πανέμορφες
εικόνες και έξυπνα
στιχάκια που μιλάνε απλά
και κατανοητά για τη
γονιμοποίηση, την κύηση
και τον τοκετό.
αναγνώστες θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν το
θαύμα της γέννησης. Κι
ενώ το βιβλίο φαινομενικά
μοιάζει να απευθύνεται σε
μεγαλύτερα παιδάκια, με
τη σωστή καθοδήγηση
ακόμα κι ένα νήπιο μπορεί
να ακολουθήσει και να
λύσει κάθε απορία του

αχ σοκολατα...
Εκδόσεις Πατάκη.
Ηλικίες: 5*
Μια τρυφερή ιστορία
αγάπης γίνεται αφορμή για
να γνωρίσουν οι μικροί
αναγνώστες το
συναρπαστικό, διαχρονικό
ταξίδι των καρπών του

κακάο. Μέσα από ένα μύθο
γεμάτο λυρικότητα και...
γλύκα τα παιδιά
ανακαλύπτουν λοιπόν το
ηώς n δημοφιλής σοκολάτα
φτάνει στα χέρια μας και,
φυσικά, στην κοιλιά μας! ^ουολατα..

