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Σελίδα: 14
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Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (25510) 20260

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Π A ΡΑ N ΙΑ 

ΠΑΡΑΝΟΙΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ 

EKA: ΔΙΟΠΤΡΑ 
Έτος έκδοσης: 2011 
Σελίδες: 608 
ISBN: 978-960-364-4484 

ΧΑΡΕΜΙ ΑΝΔΡΩΝ 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ  

EKA: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
Έτος έκδοσης: 2011 
Σελίδες: 221 
ISBN: 978-960-03-52542 

64 ΕΔΩΔΙΜΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  

EKA: ΠΟΤΑΜΟΣ  
Έτος έκδοσης: 2011 
Σελίδες: 152 
ISBN: 978-960-6691 -867 

14 II ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ M ΓΝΩΜΗ 
ίο ΙΟΥΝΙΟΥ 2θΐι 

Καλοκαιρινές διακοπές για τους μικρούς μας 
αναγνώστες, για όλες τις τάξεις και τις ηλικίες... 

ΠΗΓΑΙΝΩ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ME TO ΛΑΚΗ 
TO ΣΚΥΛΑΚΙ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΙΡΕΤΗ  
EKA: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 
Έτος έκδοσης: 2009. Σελίδες: 96 
ISBN: 978-960-449-787-4 
To βιβλίο "Πηγαίνω διακοπές με το Λάκη 
το σκυλάκι" απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και συνδυάζει τη γνώση 
με τη διασκέδαση. 
Με τη βοήθεια του βιβλίου αυτού που περιλαμβάνει: 

- αριθμητική - ασκήσεις προγραφής - αντιστοιχίσεις - λαβύρινθους 
- παιχνίδια παρατηρητικότητας "και λογικής - αναζήτηση 

διαφορών, τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς, τα γράμματα, τα 
σχήματα, τα χρώματα και τα μεγέθη. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΡΑΣ  
EKA:ΣΑΒΒΑΛΑΣ 
Έτος έκδοσης: 2011. Σελίδες: 207 
ISBN: 978-960-493-058-6 
To βιβλίο αυτό της σειράς "Καλοκαίρι Γεμάτο 
Χρώμα" απευθύνεται στα παιδιά που τελείωσαν 

την A' Δημοτικου και δημιουργήθηκε 
για να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά 
το καλοκαίρι τους. Περιέχει πρωτότυπες 
και διασκεδαστικές δραστηριότητες για 

ατέλειωτες ώρες δημιουργικής απασχόλησης. Περιλαμβάνονται: 
παραμύθια, - πληροφορίες για τα ζώα, - κατασκευές, - γρίφοι και σπαζοκεφαλιές, 

- μύθοι του Αισώπου, - ασκήσεις γλώσσας, - προβλήματα 
μαθηματικών, - ασκήσεις μνήμης, - διάστημα, - οφθαλμαπάτες. 

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  

FIONA WATT  
EKA: ΠΑΤΑΚΗ 
Έτος έκδοσης: 2011. Σελίδες: 100 
ISBN: 978-960-16-4092-1 
Οι έξυπνες κάρτες "γράφω-σβήνω" θα κρατήσουν 

συντροφιά στα παιδιά ατελείωτες 
ώρες. 
0α ανακαλύψουν εκατοντάδες ευκαιρίες 
για δημιουργική απασχόληση στις διακοπές, 

στο αυτοκίνητο, στο πλοίο, παντού. 
To πακέτο περιέχει πενήντα κάρτες διπλής όψης, οι οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά και δεν πρέπει να λείπουν από 
κανένα σακίδιο. 
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