Αγαπημένοι μας, σήμερα η μέρα μας είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες μια
και διαλέξαμε να την αφιερώσουμε στα βιβλία. Όπως έχουμε πει και στην
τηλεσυνάντησή μας, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου ήταν η Ημέρα των Γραμμάτων.
Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ένα γράμμα που το στέλνει σε σας ένας κύριος, ο
κύριος Μόρρις Λεσμόρ. Αν δεν τον ξέρετε ήδη, θα τον γνωρίσετε σε λίγο.

Φορώντας ένα καπέλο και κρατώντας το χαρακτηριστικό του μπαστούνι, ο
κ. Μόρρις Λεσμόρ μας μεταφέρει την αγάπη του για τα βιβλία και
παράλληλα μας διαβεβαιώνει για τη θεραπευτική τους δύναμη…κάτι
ιδιαίτερα σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε.
Πατήστε στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να παρακολουθήστε
και να απολαύσετε την υπέροχη ιστορία του κύριου Λεσμόρ.
➢ https://www.youtube.com/watch?v=7ZycrSzBpyw&t=8s
Τώρα τα παιδιά της Γ΄2 να ανοίξουν το τετράδιο «Επίκαιρα» και τα
παιδιά της Γ΄1 το τετράδιο «Ας μάθουμε τι έγινε» σε καθαρή σελίδα.
Γράψτε ημερομηνία στο περιθώριο, τον τίτλο Τα φανταστικά ιπτάμενα
βιβλία του κυρίου Μόρρις Λεσμόρ και διαλέξτε ένα από τα πιο κάτω
θέματα εργασίας. Μπορείτε ΑΝ θέλετε, να σχεδιάσετε ένα ωραίο
μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με αυτό του κ. Μόρρις Λεσμόρ και να κάνετε
την εργασία σας εκεί μέσα!
 Μίνι συνέντευξη με τον κ. Λεσμόρ. Γράψτε 10 ερωτήσεις που θα

θέλατε να τον ρωτήσετε. ΑΝ θέλω, γράφω και τις απαντήσεις.
 Η δική σας ιστορία. Γράψτε τη δική σας ιστορία με τίτλο Τα
φανταστικά, ιπτάμενα βιβλία. Μία σελίδα γραμμένη από εσάς.
 Αλλάζουμε και δίνουμε το δικό μας τέλος στην ιστορία μέσα σε μία
παράγραφο.
 Το παραμύθι σε 2΄ λεπτά. Ηχογραφώ μέσα σε δύο λεπτά τι μου
έκανε εντύπωση από το παραμύθι και στέλνω το ηχητικό στη
δασκάλα μου.
➢ Στην επόμενη σελίδα φτιάξτε ένα σχέδιο όπου να παρουσιάζετε τον εαυτό
σας να κρατά μερικά ιπτάμενα βιβλία. Στο κάθε ένα μπορείτε να γράψετε ή
να σχεδιάσετε φράσεις ή εικόνες που συγκρατήσατε από την ιστορία.

….Είναι αργά, τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία παίρνουν σιγά σιγά τη
θέση τους στα ράφια της βιβλιοθήκης. Κάνετε μια ευχή λίγο πριν
τελειώσετε την όμορφη σας εργασία και να είστε σίγουροι πως
θα πραγματοποιηθεί…

Τι ευτυχία ν’ ανοίγεις ένα βιβλίο, να το απολαμβάνεις, να
βυθίζεσαι, να χάνεσαι μέσα του, να το πιστεύεις!
Βίκτωρ Ουγκώ
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