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Παιδικά βιβλία από τις εκδόσεις 

Διόπτρα για το δικό σου 

παιδάκι! 
Μια επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, μας έπεισε να ξεκινήσουμε 

να αγοράζουμε για τον γιο μας, τη μεγαλύτερη περιουσία του. Τα πρώτα 

του βιβλία. Το ενδιαφέρον μου, κέντρισαν τα τόσο ποιοτικά – σε επίπεδο 

περιεχομένου και έκδοσης- βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Επέλεξα τα 5 

αγαπημένα μου και σας τα προτείνω και για τους δικούς σας μπόμπιρες 

και τις δικές σας μικρές πριγκίπισσες. Εμείς μπορεί να είμαστε 3 μηνών 

όμως διαβάζουμε ασταμάτητα! Του διαβάζουμε για να μάθει να ακούει τη 

φωνή κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, να βλέπει σιγά σιγά τα χρώματα 

στις σελίδες και μήνα με το μήνα να αναπτύξει μια σχέση ζωής με έναν 

πιστό φίλο for a lifetime. Τα βιβλία! 

  

 

 

 

Ημερομηνία 19/3/2015 

Μέσο yes-i-do.gr 

Συντάκτης  

Link http://www.yes-i-do.gr/baby/paidika-vivlia-ekdoseis-dioptra-yesido 
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Τα νήπια: Οι πρώτοι μου φίλοι 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν το σχολείο και μαθαίνουν την 

αξία της αληθινής φιλίας μέσα από χαρούμενες εικόνες και συναρπαστικά 

αυτοκόλλητα. Η Λυδία η Πασχαλίτσα είναι πολύ ντροπαλή και δεν έχει 

πολλούς φίλους… Άραγε θα καταφέρει να κάνει καινούριους φίλους; 

Η Εβδομάδα της Φιλίας μόλις ξεκίνησε για τα Νήπια! 
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Αγγίζω και μαθαίνω Σχήματα 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν τα σχήματα μέσα από 

ανάγλυφες εικόνες. 

Τετράγωνα, ορθογώνια, αστέρια και πολλές ακόμα εκπλήξεις σε ένα 

ασφαλές, διασκεδαστικό βιβλίο που θα βοηθήσει τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους. 
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Ο κόσμος ξεδιπλώνεται – Χρώματα! 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν τα χρώματα μέσα από ένα 

βιβλίο που οι σελίδες του αναδιπλώνονται. 

Τι χρώμα έχει ο ουρανός; 

Τι χρώμα έχει ο ήλιος; 

Ο κόσμος ξεδιπλώνεται και πλημμυρίζει από χαρά! 
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Το μικρό μου βαλιτσάκι – Ζωάκια 

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο-βαλιτσάκι με όμορφες εικόνες και χαρούμενα 

στιχάκια για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
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Ο κόσμος ξεδιπλώνεται – Πρώτες λέξεις! 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν τις πρώτες λέξεις μέσα από ένα 

βιβλίο που οι σελίδες του αναδιπλώνονται. Μήλο, κουνέλι, ποδήλατο, 

καπέλο, βάρκα και γάτα. 

Ο κόσμος ξεδιπλώνεται γεμάτος φανταστικές πρώτες λεξούλες! 

 

 


