Βιβλιοπροτάσεις για τις διακοπές και όχι μόνο
ΤΑΞΗ Α΄ , Β΄
1. «Ο παππούς μου έχει φίλο έναν γίγαντα»
Συγγραφέας: Litchfield David Εκδότης: Μικρή Σελήνη
2.

«Βασιλιάς Φωνακλάς Γαλήνη δεν βρίσκει»

Συγγραφέας: Κουτσοδημητροπούλου Τζένη Εκδότης: Ελληνοεκδοτική
3. «Το κουμπί της αγάπης κι ο πρίγκιπας που δεν είναι πια μικρός»
Συγγραφέας: Ηλιόπουλος Βαγγέλης Δ. Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
4.

«Ο κηπουρός των παραμυθιών»

Συγγραφέας: Gobbetti Claudio Εκδότης: Τζιαμπίρης - Πυραμίδα
5. «Μεγάλος και…κακός! »
Συγγραφέας: Cinetto Liliana Εκδότης: Μεταίχμιο
…..Ένα λυκάκι που αγαπάει το τραγούδι και το παιχνίδι με τα πρόβατα , μεγαλώνει και πρέπει
να αλλάξει .
6. «Το γεράκι στην καμινάδα»
Συγγραφέας: Αγγέλη Ειρήνη Εκδότης: Εκδόσεις Καστανιώτη
….Ένα γεράκι χτίζει τη φωλιά του στη καμινάδα ενός σπιτιού και ένα κοριτσάκι αναλαμβάνει
την προστασία του .
7. «Σ' αγαπώ (σχεδόν πάντα)»
Συγγραφέας: Llenas Anna Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
….Ένα σκαθάρι , μια πυγολαμπίδα , μια ιστορία αγάπης .
8. «Η πολύχρωμη σκακιέρα»
Συγγραφέας : Φωτεινή Βασιλείου Εκδότης: Ελληνεκδοτική
….Ένα μικρό κορίτσι και ένα στρατιωτάκι –πιόνι σε μια διαφορετική υπερρεαλιστική ιστορία .
9. «Η μέρα που τα κραγιόνια τα παράτησαν»
Συγγραφέας: Daywalt Drew Εκδότης: Ίκαρος
….Ο μικρός Ντάνκαν βρίσκει στην κασετίνα του ένα σωρό γράμματα από τα κραγιόνια του που
αποφάσισαν να παραιτηθούν .

ΤΑΞΗ Γ΄ , Δ΄
1. «Το ψηλότερο βουνό βιβλίων στον κόσμο»
Συγγραφέας: Bonilla Rocio Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή δεμένη
….Μέσα από τα βιβλία ο Ερρίκος ταξιδεύει σε κόσμους φανταστικούς και επειδή δε χορταίνει
τα ταξίδια και τις περιπέτειες φτιάχνει :«Το ψηλότερο βουνό βιβλίων στον κόσμο» .
2. «Οι 12 Θεοί Ντετέκτιβ 1: Ένα ψάρι που το έλεγαν Όρφω
Συγγραφέας: Μανδηλαράς Φίλιππος Εκδότης: Εκδόσεις Παπαδόπουλος
….Η Ορφώ , το αγαπημένο ψάρι της βασίλισσας των βυθών , Αμφιτρίτης , εξαφανίζεται και το
γραφείο ερευνών «Οι 12 θεοί» αναλαμβάνει να το βρει . Ο Ερμής , ο Ήφαιστος , ο Απόλλωνας ,
η Αθηνά και η Αφροδίτη γίνονται ντετέκτιβ .
3. «Οι 12 Θεοί Ντετέκτιβ : Ποιος έκλεψε το μήλο της Έριδας»
Συγγραφέας: Μανδηλαράς Φίλιππος Εκδότης: Εκδόσεις Παπαδόπουλος
….Η Περσεφόνη , η Άρτεμη και η Εστία αναλαμβάνουν να λύσουν το μυστήριο .
4. «Το αγόρι που μεγάλωνε δράκους»
Συγγραφέας: Shepherd Andy Εκδότης: Μεταίχμιο
….Η ζωή του Λάμπη αλλάζει, όταν ανακαλύπτει ένα γέρικο δέντρο με παράξενους καρπούς από
τους οποίους εκκολάπτονται μικροσκοπικοί δράκοι .
5. «Το φαντασματάκι της κλειδαρότρυπας»
Συγγραφέας: Ruhle Axel Εκδότης: Μεταίχμιο
….Ένα σκανταλιάρικο και αστείο φαντασματάκι αλλάζει τη ζωή του μικρού Πάουλ .
6. «Δεν το έκανα εγώ! ( Ή μήπως το έκανα ; )»
Συγγραφέας : Πάνος Χριστοδούλου Εκδόσεις : Μεταίχμιο
….Η Αμέλια μπαίνει σε μπελάδες όταν τα πράγματα της κασετίνας της καβγαδίζουν .
7. «Το κοστούμι-δε-με-μέλει και άλλες ιστορίες για παιδι»
Συγγραφέας: Plath Sylvia Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
….Όταν τα αντικείμενα ζωντανεύουν…. το σπίτι γίνεται χώρος μαγικός .
8. «Η Κλέφτρα των Δακρύων»
Συγγραφέας/εις: Duffy Carol Ann

Εκδότης: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

….Η κλέφτρα των δακρύων μαζεύει στο σάκο της τα δάκρυα από κάθε παιδί που κλαίει για να ..

9. «Μυρρίνη, η μικρή Αθηναία»
Συγγραφέας: Σέρβη Κατερίνα

Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη

….Η Μυρρίνη , μια μικρή Αθηναία , παρουσιάζει τη ζωή στην αρχαία Αθήνα , την εποχή του
Περικλή .
10. «Θεοί, Ήρωες & Τέρατα : Οι περιπέτειες του Τίμου στην ελληνική μυθολογία»
Συγγραφέας: Πρωτογέρου Ασπασία

Εκδότης: Polaris

….Τι θα συμβεί όταν εμφανιστεί ξαφνικά στο τάμπλετ του Τίμου ο θεός Δίας ;

ΤΑΞΗ Ε΄ , Στ΄
1. «Μια στάλα μαγεία»
Συγγραφέας: Harrison Michelle

Εκδότης: Διόπτρα

....Στο νησί του Κροουστόουν με τους ομιχλώδεις βάλτους , οι αδερφές Γουίντερσινς θα
προσπαθήσουν αν σπάσουν μια αρχέγονη κατάρα .
2. «Η μαύρη σκόνη» Σειρά : Κουρσάροι της Περιπέτειας
Συγγραφέας: Dubini Miriam Εκδότης: Μεταίχμιο
….μια περιπέτεια στην Κίνα του 1257 .
3. «Ευτυχώς ο μπαμπάς έφερε το γάλα»
Συγγραφέας: Gaiman Neil Εκδότης: Εκδόσεις Παπαδόπουλος
….Μια φανταστική ιστορία με τέρατα , πειρατές και εξωγήινους .
4. «Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλούζ - Η μύτη της θεάς»
Συγγραφέας: Banscherus Jürgen

Εκδότης: Μεταίχμιο

….Το 28ο βιβλίο της σειράς, το οποίο για πρώτη φορά διαδραματίζεται στην Ελλάδα.
5. «Ο Μπιλ και οι Μικροσκοπίνοι»
Συγγραφέας: Ροαλντ Νταλ

Εκδότης: Ψυχογιός

….Ο Μπιλ , παρά την απαγόρευση της μαμάς του , πηγαίνει να εξερευνήσει το σκοτεινό δάσος
και συναντά τους Μικροσκοπίνους , μικροσκοπικά ανθρωπάκια που ζουν σε σπίτια μέσα στους
κορμούς των δέντρων .
6. «Το παγοτέρας»
Συγγραφέας: Williams David

Εκδότης: Ψυχογιός

….΄Ένα ορφανό κορίτσι που ζει στους δρόμους του Λονδίνου της Βικτωριανής εποχής ,
αποφασίζει να μάθει ό,τι μπορεί για το Παγοτέρας , ένα μαλλιαρό μαμούθ που βρέθηκε στον
Βόρειο Πόλο .

7. «Τι τρέχει στο Χρυσό Κοράλλι»
Συγγραφέας: Γεωργοστάθη Ελένη

Εκδότης: Ψυχογιός

….Η Ζωή , η Μάγδα και ο Μάνος μπλέκουν σε μια τρελή περιπέτεια για να ανακαλύψουν «Τι
τρέχει στο Χρυσό Κοράλλι».
8. «Ο Τζόρτζ και το μυστικό κλειδί για το σύμπαν»
Συγγραφέας: Hawking Lucy , Hawking Stephen

Εκδότης: Anubis

….Ο Έρικ , το πιο εξελιγμένο κομπιούτερ του κόσμου , ταξιδεύει τον Τζόρτζ και τους φίλους του
στην απεραντοσύνη του σύμπαντος .
9. «Φρίντριχ, ένας σπουδαίος ντετέκτιβ»
Συγγραφέας: Kerr Philip

Εκδότης: Κέδρος

….Μια συναρπαστική περιπέτεια στο Βερολίνο του 1933 .
10. «Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο» Σειρά: Το κλαμπ των χαμένων, Βιβλίο 1
Συγγραφέας: Κουππάνου Άννα

Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη

….Τέσσερις φαινομενικά αταίριαστοι έφηβοι σε μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας .

