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Εικονογράφηση: Ριτς Ντις

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Πέντε βραδιές ακόμα!
Ήμουν καλό παιδί,
κι ο Αϊ-Βασίλης σίγουρα
και φέτος θε να ’ρθει.
Όλοι όσοι μεγάλωσαν γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα
θυμούνται τον ενθουσιασμό που έφτανε στο αποκορύφωμά
του στις 25 Δεκεμβρίου. Γιατί όμως να μην κάνουμε
την τελευταία εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα πιο
διασκεδαστική, μετρώντας πόσες βραδιές απομένουν μέχρι
την άφιξη του Αϊ-Βασίλη και των ταράνδων του;
Απολαύστε με την οικογένειά σας το υπέροχο βιβλίο του
Τζίμι Φάλον με την απίθανη εικονογράφηση του Ριτς Ντις.
Ένα βιβλίο που προετοιμάζει τους αναγνώστες για την πιο
συναρπαστική εβδομάδα του χρόνου, μετρώντας αντίστροφα
5 νύχτες μέχρι τα Χριστούγεννα.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Ο βραβευμένος με Emmy και Grammy
Τζίμι Φάλον είναι Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής, τραγουδιστής, συγγραφέας και
παραγωγός. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Saturday Night Live» και ως
παρουσιαστής στο νυχτερινό talk show «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».
Έχει γράψει αρκετά παιδικά βιβλία και έχει βρεθεί τρεις φορές στο #1 της λίστας με
τα μπεστ σέλερ των New York Times.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ EIKONOΓΡΑΦΟ: O Ριτς Ντις είναι γραφίστας,
εικονογράφος και διευθυντής δημιουργικού στο παιδικό τμήμα του εκδοτικού οίκου
Macmillan, στη Νέα Υόρκη. Έχει σχεδιάσει εκατοντάδες εξώφυλλα βιβλίων και έχει
εικονογραφήσει μερικά από αυτά. Ζει στο Νιου Τζέρσι με τη σύζυγό του και τους δύο
γιους τους.

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ!

Αγαπημένε μου Αϊ-Βασ

ίλη,

Mε αγάπη,

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Πόσες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τα Χριστούγεννα;
Κόλλησε αυτό το ημερολόγιο στο ψυγείο ή κρέμασέ το στο δωμάτιό σου
και άρχισε να σβήνεις μία μία τις μέρες μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου.
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ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΛΙΣΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Συμπλήρωσε την παρακάτω λίστα σημειώνοντας τι σου αρέσει να κάνεις
κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Να στολίσω το χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
Να κρεμάσω τη χριστουγεννιάτικη
μπότα στο τζάκι.
Να φτιάξω ρόφημα ζεστής
σοκολάτας.
Να ψήσω χριστουγεννιάτικα
μπισκότα.
Να φορέσω χουχουλιάρικες
χριστουγεννιάτικες πιτζάμες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
Ζήτησε από έναν ενήλικα να κόψει τις κάρτες. Στη συνέχεια ανακάτεψέ τες και γύρισέ τες
από την ανάποδη. Ο κάθε παίκτης με τη σειρά του επιλέγει τυχαία δύο κάρτες.
Αν ταιριάζουν μεταξύ τους, τότε φτιάχνει ένα ζευγάρι και τις κρατάει.
Αν όχι, τις επιστρέφει στη θέση τους και δίνει τη σειρά του στον επόμενο παίκτη.
Όταν βρεθούν όλα τα ζευγάρια, το παιχνίδι τελειώνει και νικητής
είναι εκείνος που έχει τις περισσότερες κάρτες!

Ένα αγοράκι μετράει με ανυπομονησία
αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα.
Ο ενθουσιασμός και η γλύκα της προσμονής
της πιο μαγικής νύχτας του χρόνου
ζωντανεύουν μέσα από το γεμάτο χιούμορ
κείμενο του βραβευμένου με Emmy
και Grammy Τζίμι Φάλον και
την υπέροχη εικονογράφηση
του Ριτς Ντις.
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