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ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Στο βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Ο Γενναίος Ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα» ένας μικρός και πολύ

θαρραλέος ιππότης περιγράφει την εντυπωσιακή ζωή του στην υπηρεσία της βασίλισσάς του! Μιας

βασίλισσας που δεν είναι όπως οι άλλες, οι περίεργες των κλασικών παραμυθιών… Μιας βασίλισσας

ευγενικής, γλυκομίλητης και γενναιόδωρης, που έχει πάντα μια ωραία ιστορία να πει, μια πολύτιμη

συμβουλή να δώσει, μια απόφαση σωστή να πάρει.

Για άλλη μια φορά, ο Μάκης Τσίτας παρουσιάζει με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, στιγμές από

τρυφερές οικογενειακές σχέσεις, με εργαλείο του την παιδική φαντασία! Γιατί, όπως ίσως γίνεται

κατανοητό από το εξώφυλλο ήδη, η χαμογελαστή, σοφή βασίλισσα του παραμυθιού που μας

αφηγείται ο ιππότης δεν είναι άλλη από την γιαγιά του! Ο πιτσιρίκος έχει δώσει τον λόγο της τιμής

του να τη φροντίζει και να την προστατεύει και τα καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο!

«Ο Γενναίος Ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα» (εκδόσεις Καλέντη) είναι ένα τρυφερό, έξυπνο

παραμύθι, με πανέμορφη εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη, για να το διαβάσουν οι γιαγιάδες στα

εγγόνια τους και τα εγγόνια στις γιαγιάδες τους και να βουτήξουν παρέα στη μαγεία του. Ένα βιβλίο

που βάζει κι αυτό το λιθαράκι του ώστε να χτιστεί ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές μια

παραμυθένια σχέση αλληλοσεβασμού, ασφάλειας και αγάπης.

Το διαβάσαμε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1η Οκτωβρίου) και το

συστήνουμε ανεπιφύλακτα!

Tags: Βιβλίο, γιαγιά, Εκδόσεις Καλέντη, Μάκης Τσίτας, Ο Γενναίος Ιππότης και η χαμογελαστή

βασίλισσα, παιδικό βιβλίο

Πελιώ Παπαδιά

Διαφημιστείτε στο Google

Μάθετε περισσότερα και
διεκδικήστε τη δωρεάν διαφημιστική
πίστωση αξίας 75 €*

ΠΟΤΕ ΔΕ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΝΕΚΡΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ

«ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ;» ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ

«ΟΝΕΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΣΤΟ
BOOKTIQUE

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ»
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΣΤΗ ΣΤΟΑ

«Ο ΚΙΛΟΜΠΟ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΓΥΜΝΑΣΤΗΣ» ΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΝΟ

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»
by Πελιώ Παπαδιά / Οκτώβριος 1, 2019 / Χωρίς σχόλια

  Share   Tweet  Share   Share   Mail   Print

  Share   Tweet  Share   Share   Mail   Print

ABOUT THE AUTHOR

READ MORE

RELATED POSTS

ΠΙΡΟΥΛΙΤΟ ΚΑΙ
ΡΟΖΑΛΙΑ

by Πελιώ Παπαδιά

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΟΥΑ ΛΕΕΙ ΤΑ
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ

by Taλκ Team

Η ΣΚΟΥΦΟΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΗ
ΣΤΟΑ

by Πελιώ Παπαδιά

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΟ
BOOKTIQUE

by Πελιώ Παπαδιά

LEAVE A REPLY

Comment Text*

Name*

Email*

Website

Post Comment

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ





Μαύρο / One Size
potrefashion.gr

Με την αρχαία τελετή θα
αρχίσεις πραγματικά να
πλουτίζεις
Fairy

Η μυστική μέθοδος
κυπριακών πλούσιων -
κερδίζεις έως και 5000
ευρώ κάθε μέρα!
magicnews24

Το ζευγάρι από τη Λαμία
ανακάλυψε το έξυπνο
κόλπο για πλούτο
time-for-investment.com

Τaλκ – για γονείς που τα βλέπουν όλα Copyright © 2019.

Ένα

μεσημέρι

ενός ζεστού

καλοκαιριού μια μαμά σκέφτηκε πως

δεν υπάρχει ένα freepress για γονείς.

Μήνες αργότερα, ένα φθινοπωρινό

βράδυ, τυπώθηκε το πρώτο Τaλκ και

από τότε-κάθε μήνα-συντροφεύει τους

γονείς που…τα βλέπουν όλα. Το

www.talcmag.gr είναι το ψηφιακό

αποτύπωμά της εφημερίδας μας αλλά

και όλων όσων ενδιαφέρουν τους

γονείς σήμερα.

ABOUT US

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ONLINE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε το email σας για να
μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα του ταλκ

Email Address

Join us!

NEWSLETTER

       ΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

Search the site ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΕΞΟΔΟΣ  ΒΙΒΛΙΟ 24 ΩΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ


