Γνωριμία με συγγραφείς

Κατασκευή από το σπίτι

Μπορεί το παιδί μας να αγαπά ένα συγκεκριμένο
βιβλίο ή συγγραφέα, αλλά και οι συγγραφείς χαίρονται να επικοινωνούν με τους μικρούς τους αναγνώστες. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που επισκέπτονται σχολεία κα βιβλιοθήκες

Ο συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδoύλου
μας διαβάζει το αγαπημένο μας βιβλίο
«οι κακοί και οι καλοί πειρατές» και μας δείχνει πως να κατασκευάσουμε
το πιο τέλειο σπαθί
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Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι το βιβλίο είναι
πνευματικό δημιούργημα κάποιων ανθρώπων
(πχ. συγγραφείς, εικονογράφοι, εκδότες )



Μαθαίνουν να σέβονται το δημιουργό ενός
έργου, αλλά και να εξοικειώνονται με μεθόδους έρευνας
(γνωρίζοντας όλα τα βιβλία του ή εντοπίζοντας
περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το
έργο του)



Μπορούν να γράψουν μια επιστολή με ερωτήσεις που έχουν ετοιμάσει τα ίδια ή να στείλουν
μια ζωγραφιά



Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι επικοινωνίας.
(αν ο συγγραφέας δεν έχει δική του ιστοσελίδα ή λογαριασμό στα social media, ο πιο
έγκυρος και θεμιτός τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με τον εκδότη του)

Αν αγαπάς έναν συγγραφέα, ποιος είναι; Στείλε μια φωτογραφία με μια ζωγραφιά ή με το αγαπημένο σου
βιβλίο στο email της Βιβλιοθήκης σου.
Θα δημοσιεύσουμε τις καλύτερες την επόμενη φορά!!

Υλικά:


Ένα διπλό φύλλο εφημερίδας



Κολλητική ταινία



Ένα μικρό κομμάτι χαρτόνι, ότι χρώμα
θέλετε



Ψαλίδι
Δες περισσότερα στο κανάλι του συγγραφέα στο:
https://www.youtube.com/watch?v=ynBXVx-rl8U

Μάθαμε ότι η Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος ήταν υποψήφιοι για το διεθνές βραβείο παιδικής
λογοτεχνίας Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) για το 2020 ( πηγή: http://www.alma.se/en/Nominations/Candidates/2020/ )

Αφορμή να τους γνωρίσουμε…
Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου
Ποιος Θα γράψει για τον σκύλο μας;
«Ποιος θα γράψει για τον Κέβη, τον
πανέμορφο, πιστό και πανέξυπνο
σκύλο, που συντρόφευε τον Απελλή,
τη μικρή Νεφέλη και την Όλγα, που
είναι και οι τρεις απαρηγόρητοι που
τον έχασαν; Η Ολγα θέλει να βρει
έναν τρόπο να παρηγορήσει τον
Απελλή. Τι όμως θα μπορούσε να κάνει; Μέχρι να
αποφασίσει, πολλά απρόοπτα, απίθανα και κωμικοτραγικά θα συμβούν!»

Τα παιδιά της Άνοιξης:
οι σκανταλιές του Απρίλη!
«Ο Χρόνος, ο παππούς των δώδεκα
μηνών, διηγείται τα καμώματα των
εγγονών του. Οι δώδεκα μήνες
γίνονται ζωντανά πρόσωπα, που
μας αποκαλύπτουν τα μυστικά
τους μέσα σε μια χρωματική
έκσταση που δημιουργούν τα κολάζ της συγγραφέα. Διαβάστε για
τον Απρίλη.»
http://lotypetrovits.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

Αντώνης Παπαθεοδούλου
Ο ραφτάκος των λέξεων
«Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή
χτες ή σήμερα ή και αύριο... Νάνοι
και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και
βασιλιάδες πάνε κι έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια.
Δρόμο παίρνουν και δρόμο αφήνουν,
φτάνουν στις άκρες του κόσμου κι
ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και
κοιμούνται αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! »
https://soundcloud.com/metaichmio/
raftakos_ton_lexeon_ixo_paramithia?in=user306789645/sets/vlvsdkhdyyeo

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip30/
Default.html
Περισσότερα….

Η Αστερένια από το βιβλίο
«Κάθε νεράιδα και δουλειά»

Ιστοσελίδα της συγγραφέα:

Ιστολόγιο της συγγραφέα:
«Κάθε νεράιδα έχει τη δική της τη
δουλειά! Ανάμεσά τους είναι η
Ονειρένια, η Συννεφένια, η Αστερένια, η Αχτιδένια κι η Μελένια. Η
Αστερένια που ανάβει όλα τα αστέρια στον ουρανό, βρίσκει λύση και νικά το φόβο της όταν κάποιο βράδυ το φεγγάρι εξαφανίζεται. Τη λύση σε όλες θα δώσει η έκτη νεράιδα η
Γνωστική...»
https://www.youtube.com/watch?v=7GPVFzjx9Zc

Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο

http://www.loty.gr/

http://lotypetrovits.blogspot.com/
Παρουσίαση της συγγραφέα σε ιστοσελίδα για νέους από
τον εκδότη της:
http://www.i-read.i-teen.gr/author/loti-petrobitsandroytsopoyloy
Τηλεοπτικές εκπομπές και video:
http://lotypetrovits.blogspot.com/p/blog-page_6.html

«Δρόμοι και πλατείες, ντροπαλά αγάλματα, παραμυθόδεντρα
και σιντριβάνια που χορεύουν.
Αυτή η πόλη τα έχει όλα και
τους χωράει όλους... εκτός από
αυτόν... τον Πόλεμο. Ακολουθήστε μας σε μια ξενάγηση στην πόλη που έδιωξε
τον Πόλεμο, στην πόλη που πρέπει να χτίσουμε
κάποτε όλοι μέσα στο κεφάλι μας…»
https://www.youtube.com/watch?v=Ez9QpNgfwKA

Μην ξεχνάτε: μπορείτε να ακούτε ένα ηχητικό βιβλίο παράλληλα με κάποια άλλη δραστηριότητα!
Αφορμή να τους γνωρίσουμε…
Ανέβα επίπεδο
«Γεια! Με λένε Σερ-Νικ-Ανίκητο-Υπέρ-ΣούπερΙππότη! Αυτό το όνομα μου έδωσε ο μικρός
Νίκος. Είμαι ο χαρακτήρας του στις ΣΟΥΠΕΡ ΙΠΠΟΤΟΜΑΧΙΕΣ, το διάσημο παιχνίδι για κινητά
και τάμπλετ. Παίζουμε;»
Αφήγηση και παιχνίδι με τον συγγραφέα:
https://www.youtube.com/watch?v=IQKBmycak30
Περισσότερα….

Η πριγκίπισσα Φακή από το ¨Παραμύθια να τα
φας στο πιάτο

Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του προσωπικού της
Βιβλιοθήκης όταν ήταν παιδιά;

Παραμύθια γεμάτα νοστιμιά που
αποκαλύπτουν στον αναγνώστη τους το

Αγαπημένο βιβλίο:

μυστικό παραμυθένιο κόσμο που κρύβεται
στα τρόφιμα. Όποιος τα διαβάσει θα
γνωρίσει την πριγκίπισσα Φακή, θα μάθει για
τον Πλανήτη της Σοκολάτας, θα παίξει με το
Φρουτένιο, θα γευτεί τα σταφύλι της χαράς, θα αποκτήσει

Ντενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου
https://www.youtube.com/watch?v=-pjZs_mpWFA

Αγαπημένος παραμυθάς:

ό,τι έχουν οι βασίλισσες, θα βοηθήσει δύο Φραντζολίτσες
Ιστοσελίδα του συγγραφέα:
https://www.antonispapatheodoulou.com/el

να φέρουν την ειρήνη στην Νοστιμούπολη!

http://www2.patakis.gr/25istories/html/5895.html

Αφηγήσεις και παιχνίδια από τον ίδιο:

«Ο Παραμυθάς» του Νίκου Πιλάβιου
Δες: «Το τσίρκο»
https://vimeo.com/showcase/3028143/video/16649520

https://www.youtube.com/user/papatheodoulou

Ο Τριγωνοψαρούλης

Δείτε τα βιβλία των αγαπημένων σας συγγραφέων
στους καταλόγους των Βιβλιοθηκών:

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Ο Θησαυρός του Βιβλιοπόντικα
«Ένας παλιός θρύλος λέει ότι το πρώτο
κορίτσι σε κάθε γενιά της οικογένειας της
Τίτας Γραβιέρας είναι προικισμένο με ιδιαίτερα χαρίσματα, αρκεί ο πατέρας του
να ανακαλύψει τον θησαυρό που του ταιριάζει. Ο Βιβλιοπόντικας λοιπόν, μόλις
απέκτησαν τρίτο παιδάκι, κοριτσάκι, έπρεπε να ψάξει
να βρει τον θησαυρό του! Ξεκίνησε την αναζήτηση
από τη Βιβλιοθήκη! Μπήκε στα πιο νόστιμα βιβλία
που είχε φάει... με τα μάτια!»
https://www.patakis.gr/images/files/18940/18940.html#1

Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ένα ψάρι που δε
μοιάζει με κανένα άλλο. Όμως, όταν
έρχεται η ώρα, προσφέρει τη σωτηρία... κι
ένα δίδαγμα.
https://www.youtube.com/watch?
v=4VQpWWpITXs&list=PLPAZ07dCedPGAoiJ4luaZxeT3_
Y5Foeqj&index=25

Βιβλιοθήκη Συκεών:

https://librsykies.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Νεάπολης:
https://neapolilib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Πεύκων:
https://librpefka.openabekt.gr/

Περισσότερα….
Ιστοσελίδα του συγγραφέα:

https://vagelisiliopoulos.gr
Ο συγγραφές μιλάει για τους ήρωες του και αυτοί περνούν
από την οθόνη σας:
https://youtu.be/3mjJFfRrg_k
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