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Προτάσεις για παιδικά βιβλία για τις διακοπές του 
Πάσχα 
Posted by mytwins.grNo comments 

 

Οι διακοπές είναι πάντα μια περίοδος χαλάρωσης και ξεκούρασης για 

τα παιδιά. Είναι όμως σκόπιμο εμείς οι γονείς, να βρίσκουμε τρόπους 

ώστε τα παιδιά να περνάνε την ημέρα τους χωρίς να κάθονται 

συνέχεια μπροστά από την τηλεόραση, χαζεύοντας ότι υπάρχει! 

Αν ο καιρός το ευνοεί, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεδώσουν τα 

παιδιά από παιχνίδι, στον κήπο, στις κούνιες, σε ένα πάρκο, με φίλους 

και τ’ αδέρφια τους. 

Ημερομηνία 7/4/2015 

Μέσο www.mytwins.gr 

Συντάκτης Εύη Σταθάτου 

Link 
http://www.mytwins.gr/protaseis-gia-vivlia-gia-tis-diakopes-tou-pasxa/ 

http://www.mytwins.gr/protaseis-gia-vivlia-gia-tis-diakopes-tou-pasxa/
http://www.mytwins.gr/protaseis-gia-vivlia-gia-tis-diakopes-tou-pasxa/
http://www.mytwins.gr/author/mytwins-gr/
http://www.mytwins.gr/author/mytwins-gr/
http://www.mytwins.gr/protaseis-gia-vivlia-gia-tis-diakopes-tou-pasxa/


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
 

 

 
Αγ. Παρασκευής 40, 121 32 Περιστέρι-Αθήνα 

Τ.: 210 330 2828, F.: 210 330 2882 
sales@dioptra.gr, marketing@dioptra.gr 

www.dioptra.gr 

Ένας άλλος τρόπος να περάσουν δημιουργικά τις διακοπές τους είναι 

να διαβάσουν παιδικά βιβλία. Ιδίως για τα παιδάκια που είναι στις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού, η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων, όχι 

μόνο τους δίνει νέα ερεθίσματα και εικόνες και τους περνάει πολλά 

και σημαντικά μηνύματα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ένα 

είδος επανάληψης της ανάγνωσης και της γραφής που μάθανε στο 

σχολείο. 

Εμείς σας προτείνουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα βιβλία για τις 

διακοπές του Πάσχα από τις εκδόσεις Διόπτρα. 

Η Στιγμούλα είναι Δυνατή, της Μαρίνας Γιώτη 

Ένα παραμύθι, για παιδιά προσχολικής ηλικίας (από 4 ως 6) που 

μιλάει για την ομαδικότητα και τη δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας. 

Μια φορά και έναν καιρό μια σταγόνα, η Στιγμούλα, είδε από ψηλά 

ένα παράξενο χωριό, που δεν είχε καθόλου νερό, τα παιδιά ήταν 

θλιμμένα και τα πάντα σκονισμένα. Η Στιγμούλα αποφάσισε να 

βοηθήσει το χωριό να γίνει όπως πριν και το χαμόγελο να επιστρέψει 

στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μόνη της δύσκολα μπορούσε να τα 

καταφέρει. Σιγά σιγά ανακάλυψε ότι η δύναμη που έχουμε μέσα μας 

μεγαλώνει όταν ενώνεται με τη δύναμη των άλλων. 
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Ο Λόκο… στο χιόνι, στο σχολείο, και οι γάτες του! Της Άννας 

Γαλανού 

Τρία διαφορετικά βιβλία της Άννας Γαλανού, για παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διδακτικές και διασκεδαστικές ιστορίες 

με πρωταγωνιστή το Λόκο και βοηθούς τιις γάτες του! 

Ο Λόκο είναι ένα σκυλάκι, όχι όμως οποιοδήποτε σκυλάκι ! 

Αγαπημένες του φίλες είναι δυο γατούλες, η Μίνα και η Ρένα… 

 

 

  

Μαγικά τρικ 

Για μικρούς μάγους! Ένα βιβλίο με περισσότερα από 100 

εντυπωσιακά μαγικά κόλπα και οφθαλμαπάτες, που θα κρατήσει 

συντροφιά και θα προσφέρει στιγμές διασκέδασης στα παιδιά και 

τους φίλους τους! Για παιδιά από 4 ετών. 
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Winnie Το άτακτο ρομπότ. Της Valerie Thomas 

Τα best sellers με ηρωίδα τη Γουίνι τη Μάγισσα ενθουσιάζουν εδώ και 

χρόνια μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. Η Γουίνι έχει γίνει μια από 

τις πιο αγαπημένες ηρωίδες βιβλίων στα σπίτια και τα σχολεία όλου 

του κόσμου. Σε αυτή την ιστορία, η μάγισσα Γουίνι δημιουργεί ένα 

ρομπότ… όμως μαζί του βρίσκει μεγάλο μπελά! Για παιδιά από 6 μέχρι 

8 ετών. 

 

  

  

 
 

 

 


