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Εμψυχώνει η Ειρήνη Κουμπαρούλη, ηθοποιός (Αθήνα)

Κάθε μέρα Χριστούγεννα
Αντρέας Κένιγκ
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Πώς χαίρεται ο Μαξ που έρχονται Χριστούγεννα!… Και φέτος
έχει σκεφτεί να ζητήσει κάτι πολύ πολύ έξυπνο από τον Άγιο
Βασίλη: θα του ζητήσει να ’ναι Χριστούγεννα κάθε μέρα.
Χριστούγεννα κανονικά: με τα γλυκά τους, με τα γιορτινά
τραπέζια τους με τα στολισμένα δέντρα τους, με τα όλα τους.

Οι περιπέτειες του Σαυρή
Ούτε Κράουζε
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Οικογενειακή ζωή, ανάπτυξη φαντασίας

Μια τρυφερή όσο και αστεία σειρά με ήρωα έναν δεινόσαυρο
και το κατοικίδιό του, ένα προϊστορικό κορίτσι ονόματι Λούσι.

Ο Φανταστικός κόσμος της Ντόρι
Άμπι Χάνλον
Για παιδιά από 6 ετών
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Η Ντόρι είναι ευρηματική, είναι ζωηρή, έχει χιούμορ και πολύ
φαντασία και ο κόσμος της είναι ακριβώς αυτό: Αυθεντικός,
συναρπαστικός και αστείος μέχρι την τελευταία σελίδα!

Μίλι & Μάγκνους (σειρά)
Γίργκεν Μπανσέρους
Για παιδιά από 8 ετών
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της φαντασίας

Μια επιδέξια κλέφτρα, ένας μικρός βαρόνος, μια ξεκαρδιστική
περιπέτεια!
Από τον συγγραφέα του αγαπημένου μας ντετέκτιβ Κλουζ.

Εμψυχώνει η Μαρία Τερζάκη, ηθοποιός (Αθήνα)

Παραμύθια Νορεμύθια (σειρά)
Ευγένιος Τριβιζάς
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας, συμπεριφορά, ηθικές αξίες,
συναισθήματα, οικογένεια, φυσικό περιβάλλον, οικολογία

Ένα ελατάκι για τον Τάκη
Ευγένιος Τριβιζάς
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι
Ευγένιος Τριβιζάς
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Ο ιπτάμενος δίσκος
Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι
Το μωρό που του κλέψανε το μπιμπερό
Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι
Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή;
Ένα φτυάρι στον Άρη
Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης, κ.α.

Όταν παραμονές Χριστουγέννων ο μικρός Τάκης κάνει φριχτά
παράπονα στη μαμά του για το τεράστιο έλατο που έχει
στολίσει στο σαλόνι και που πρέπει να στραβολαιμιάζει για να
το κοιτάζει, η μαμά του, που δεν του χαλάει ποτέ χατίρι, του
αγοράζει ένα τόσο δα μικρό ελατάκι. Το ελατάκι αυτό μπορεί
να είναι μικρό, αλλά κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό
που ούτε το υποψιαζόταν κανείς ως τότε.

Ο Τρωκτικούλης ο ποντικούλης ονειρεύεται να αγγίξει ένα
αστεράκι, αλλά παρ’ όλες τις προσπάθειές του δεν τα
καταφέρνει. Ώσπου ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ, καθώς
βγαίνει από την ποντικότρυπά του, βλέπει στη μέση του
σαλονιού ένα στολισμένο έλατο και στην κορυφή του έλατου
ένα ασημένιο αστεράκι. Μια τέτοια σπάνια ευκαιρία δεν
πρέπει να τη χάσει…

Μυθολογικά Παραμύθια
Για παιδιά από 7 ετών
ΘΕΜΑ: Άθλοι του Ηρακλή

Τον καιρό που η Γη ήταν ακόμη καινούρια, τις δουλειές τις
πολύ δύσκολες, τις ακατόρθωτες, τις έκαναν οι ήρωες. Και
πρώτος ανάμεσά τους ο Ηρακλής, που πήγε να φέρει το
χρυσάφι από Βορρά, Δύση και Ανατολή, που βάλθηκε να
συγυρίσει και να καθαρίσει όλους τους τόπους και να σώσει
τους ανθρώπους από πλημμύρες και άγρια ζώα.

Εμψυχώνει η Δήμητρα Νικολοπούλου, θεατροπαιδαγωγός (Αθήνα)

Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε
Ελίζαμπεθ Βέρντικ
Για παιδιά από 4 ετών
ΘΕΜΑ: Βιβλία συμπεριφοράς

Με απλές φράσεις και διασκεδαστικές εικόνες το βιβλίο αυτό
μαθαίνει στα παιδιά πότε είναι ώρα να μιλούν χαμηλόφωνα
και πότε είναι αποδεκτό να φωνάζουν. Ακολουθώντας απλά
βήματα μαθαίνουν τρόπους για να ηρεμούν και να
χαλαρώνουν αλλά και πώς να εκφράζονται και να ζητούν αυτό
που θέλουν με ήρεμο τρόπο.

Ο πιο μικρός άγγελος
Χίλντε Κέλερ-Τιμ
Για παιδιά από 5 ετών
ΘΕΜΑ: Γιορτινά βιβλία

Σε λίγο καιρό η χορωδία του σχολείου θα δώσει ένα
χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο. Όλα τα παιδιά θα είναι ντυμένα
άγγελοι, και τα μικρότερα θα στέκονται στη σκηνή μπροστά
μπροστά. Τι τύχη που ο ήρωας της ιστορίας μας είναι ο πιο
μικρός!

Ζωγραφική, πες μου τα μυστικά σου!
Μαρί Σελιέ
Για παιδιά από 8 ετών
ΘΕΜΑ: Τέχνη (Γνώσεις και δραστηριότητες)

Η τέχνη είναι πλατιά όσο ο κόσμος μας. Το μονοπάτι που
ακολουθείται είναι ταυτόχρονα προσωπικό και παγκόσμιο.
Είναι μια διαδρομή που σημαδεύεται από πίνακες, θέματα,
λέξεις, που όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Εμψυχώνει η δημιουργική ομάδα Gamecraft (Θεσσαλονίκη)

Μία υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ (σειρά)
Γίργκεν Μπανσέρους
Για παιδιά από 7 ετών
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Μίλι & Μάγκνους (σειρά)
Γίργκεν Μπανσέρους
Για παιδιά από 8 ετών
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη φαντασίας

Απόδραση από τη βιβλιοθήκη του κυρίου Λιμοντσέλο
Κρις Γκραμπενστάιν
Για παιδιά από 8 ετών
ΘΕΜΑ: Ο κόσμος του βιβλίου, ανάπτυξη φαντασίας

Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ
Ουλρίκε Ράιλανς
Για παιδιά από 9 ετών
ΘΕΜΑ: Μυστήριο, ανάπτυξη φαντασίας

Ο μεγαλύτερος μικρός ντετέκτιβ του κόσμου,
ο αγαπημένος σας Κλουζ, έρχεται να σας παρασύρει σε ένα
ακαταμάχητο παιχνίδι μυστηρίου, όπου καλείστε να επιλύσετε
τους πιο περίπλοκους γρίφους. Απαραίτητες αποσκευές για το
ταξίδι σας; Παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο,
φαντασία και πάνω απ’ όλα διάθεση για παιχνίδι!

Μια επιδέξια κλέφτρα, ένας μικρός βαρόνος, μια ξεκαρδιστική
περιπέτεια!
Από τον συγγραφέα του αγαπημένου μας ντετέκτιβ Κλουζ.

Για να περάσεις πριν απ’ όλους μια νύχτα στην καινούρια
βιβλιοθήκη, χρειάζεται σκληρή δουλειά και λίγη τύχη. Για να
μπορέσεις όμως να γυρίσεις ξανά σπίτι σου, θα χρειαστούν
πολλά περισσότερα…

Η Πένι είναι 10 χρονών και το όνειρό της έιναι να γίνει
ντετέκτιβ. Βλέπει παντού μυστήρια και υπόπτους: Τι τρέχει με
τους αιμοδιψείς γείτονες; Γιατί ο επιστάτης του σχολείου από
ξινός και απότομος έχει μεταμορφωθεί σε ευγενή κύριο; Τι
συμβαίνει με τον περίεργο και γκρινιάρη κύριο τον οποίο
τυχαία συνάντησε στον δρόμο; Η Πένι ξέρει καλά πολλές
μεθόδους εξιχνίασης εγκλημάτων, και είναι εφοδιασμένη με τα
απαραίτητα εργαλεία!

Εγώ, η μαμά και τα μυστήρια (σειρά)
Λουτσία Βακαρίνο
Για παιδιά από 9 ετών
ΘΕΜΑ: Ιστορική γνώση, ανάπτυξη φαντασίας

Ρίκο και Όσκαρ (σειρά)
Αντρέας Σταϊνχέφελ
Για παιδιά από 10 ετών
ΘΕΜΑ: Φιλία, ανάπτυξη φαντασίας

Στο σπίτι της Λίντα και της Έμιλι Ράιτ, μαμά και κόρη βοηθάνε η
μία την άλλη, γελάνε πολύ, κλαίνε λίγο, τρώνε λαχανικά (αλλά
και μάφιν), λένε "ευχαριστώ", "παρακαλώ" και "λυπάμαι". Και
λύνουν μυστηριώδεις υποθέσεις. Μαζί.

Μια ιστορία τρυφερή, συναρπαστική, αστεία και ανατρεπτική…
Μια ωραία φιλία, απ’ αυτές που κρατούν μια ζωή. Ένα
μυθιστόρημα που μιλάει ίσια στην καρδιά, ένα βιβλίο που δεν
το ξεχνάς εύκολα!

