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Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, 

Με ιδιαίτερη χαρά οι εκδόσεις Σταμούλη σας παρουσιάζουν μια 
ολοκληρωμένη μουσικοπαιδαγωγική πρόταση –άκρως διασκεδαστι-
κή– της Μαρίζας Κωχ για την εκμάθηση φαινομένων της ελληνικής 
γραμματικής από τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα 
παιδιά και ενηλίκους.

Ο κύκλος των τραγουδιών «Με τη Μαρίζα τραγουδώ, ελληνι-
κά μαθαίνω» είναι ένα νέο υλικό, μια φρέσκια και εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα πρόταση που μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο, ένα μαγικό ραβδί, στα χέρια των εκπαιδευτικών. 

Η Μαρίζα Κωχ, η εμπνευσμένη δημιουργός, στιχουργός και συν-
θέτρια, έγραψε τα συγκεκριμένα τραγούδια μέσα από μία διεισδυτική 
ματιά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών της καταρχήν, 
και πολλών αλλόγλωσσων μαθητών στη συνέχεια (αλλοδαπών και πα-
λιννοστούντων).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν λόγω τραγούδια 
για την καλλιέργεια της κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου 
των μαθητών, για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά 
και ως κείμενα, ως αυτοτελή επικοινωνιακά συμβάντα.

Επιπροσθέτως, η προσέγγιση των τραγουδιών ως πολιτισμικό αγα-
θό προσφέρει το εφαλτήριο για τη γνωριμία, κατανόηση και εκτίμηση 
της ελληνικής κουλτούρας: μύηση στους ελληνικούς μουσικούς δρό-
μους, γνωριμία με την καθημερινότητα της ζωής στην Ελλάδα, γνω-
ριμία με συνήθειες, ήθη και έθιμα, επαφή με την ελληνική ιστορία και 
παράδοση.

Η έκδοση περιλαμβάνει ένα 4χρωμο βιβλίο πλούσια εικονογρα-
φημένο, ένα Cd με 11 τραγούδια, 11 οργανικά μέρη και 11 απαγγελίες. 
Το υλικό συνοδεύεται από μια αφίσα με τους στίχους και τις νότες των 
τραγουδιών, τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν 
για την οργάνωση σχολικών παραστάσεων. 

Σελίδες: 32, Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή λιανικής: 14,50€

Χαρούμενη εκμάθηση της ελληνικής γραμματικής  
για παιδιά νηπιαγωγείου/δημοτικού

Με τη Μαρίζα τραγουδώ

Ελληνικά μαθαίνω
Συνοδεύεται από Cd  και αφίσα 

Επισκεφθείτε άμεσα το 

www.stamoulis.gr 
για να δείτε ολόκληρη την συλλογή  
των παιδικών μας βιβλίων. 

Γραφτείτε συνδρομητές  
στο newsletter για να λαμβάνετε  
νέα για εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις 
και προσφορές. 

Ειδικές εκπτώσεις  
για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 

1-15 τμχ −» 20%
16-30 τμχ −» 25%

31- άνω τμχ −» 30%

Για παραγγελίες επικοινωνήστε  
με το 210-52 38 305 ή στείλτε email  

στο info@stamoulis.gr


