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1. Διάβαρε βιβλία 

ηνλ ειεύζεξν ζνπ ρξόλν, κπνξείο λα δηαβάζεηο σξαία βηβιία ζαλ θη απηά πνπ ζνπ 

πξνηείλνπκε εδώ ή όπνην άιιν ζέιεηο! Θα κάζεηο έλα ζσξό πξάγκαηα θαη ζα 

ηαμηδέςεηο ζε ηόπνπο καθξηλνύο, ζα γλσξίζεηο ήξσεο θαη ζα ςπραγσγεζείο επράξηζηα.  

Μελ μερλάο: Τα βιβλία είναι ανοικηά παράθυρα ζηον κόζμο! 

 

Α’ δημοτικού 

 Ο Πξνθόπεο θαη ν ιύθνο, Γθνθξνπά ληε Πελλάξ, Παπαδόπνπινο  1.

 Η θπξία Παξαπαηά ε ζεξβηηόξα, Α. Άικπεξγθ, Νεθέιε  2.

 Έικεξ, ν παξδαιόο ειέθαληαο, Νη. Μαθ Κη, Παηάθεο  3.

 Η θάιαηλα πνπ ηξώεεη ηνλ πόιεκν, Δπγ. Σξηβηδάο, Μίλσαο  4.

 Νίλν, ν κηθξόο θιόνπλ, Δξίθ Μπαηνύ, Μεηαίρκην 5.

 

Β’  δημοτικού  

 Σν θάηη άιιν, Κ. Κέηβ, Παηάθεο  1.

 Ο Σξηγσλνςαξνύιεο, Β. Ζιηόπνπινο, Παηάθεο  2.

 Σν κηθξό Όρη!, Ρ. Γηνύγθ, Κάζησξ  3.

 Ο γαηνβνπηερηήο, νθία Εαξακπνύθα, Παηάθεο 4.

 Εγώ θαη ε αδειθή κνπ ε Κιάξα, Γεκήηξεο Ηλθηόθ, Φπρνγηόο 5.

 Σα καγηθά καμηιάξηα, Δπγέληνο Σξηβηδάο, Παηάθε 6.

 

Γ’  δημοτικού 

 Ο αδειθόο ηεο Αζπαζίαο, Μ. Κνληνιέσλ, Παηάθεο  1.

 Παξακύζηα γηα λα ζπάηε θέθη, Σδηάλλη Ρνληάξη, Κέδξνο  2.

 Έλα κσξό ρσξίο όλνκα, Ζξώ Παπακόζρνπ, Παηάθεο  3.

 Ιζηνξίεο θηηαγκέλεο ζηε κεραλή, Σδηάλλη Ρνληάξη, Κέδξνο 4.

 Χσξίο θνηζάλη, Η. Γ. Ησαλλίδεο, Παηάθεο 5.
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Δ’ και ΣΤ’ δημοτικού 

 Σν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο, Άιθε Εέε, Κέδξνο  1.

 Έλα ζαθί καιιηά, Παληειήο Καιηόηζνο, Παηάθεο  2.

 Σα δειθηλάθηα ηνπ Ακβξαθηθνύ, Νηίλνο Γεκόπνπινο, Καζηαληώηεο 3.

 Μαηίιληα, Ρ. Νηαι, Φπρνγηόο  4.

 Σ’ Απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, Βνύια Μάζηνξε, Παηάθεο  5.

 Ο ςύιινο, Γ. πύξνπ, Παηάθεο  6.

 Ο ζεζαπξόο ηεο Βαγίαο, Εώξδ αξή, Παηάθεο  7.

 Ο πόιεκνο, ε Μαξία θαη ην αδέζπνην, Ε. αξή, Παηάθεο 8.

 Η πόιε ησλ παηδηώλ, Α. ιύηεξ, Παηάθεο 9.

Αλ πάιη δελ έρεηο πνιιή όξεμε γηα δηάβαζκα, έρνπκε γηα ζέλα θαη άιιεο επηινγέο γηα 

λα γλσξίζεηο ην καγηθό θόζκν ησλ βηβιίσλ. Μπνξείο λα κπεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.ΚΔ.ΒΗ (Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ) θαη λα αθνύζεηο από εζνπνηνύο λα ζνπ δηαβάδνπλ 

κεξηθά πνιύ σξαία βηβιία ή λα επηζθεθζείο ηε ζειίδα ηνπ «Μηθξνύ Αλαγλώζηε» θαη λα 

μεθπιιίζεη ή λα αθνύζεηο ηα αγαπεκέλα ζνπ βηβιία. 

 

Αποστολές αμάγμωσης: 

Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεη δηαζθεδαζηηθή. νπ βάδνπκε ινηπόλ ηελ 

παξαθάησ πξόθιεζε θαη πεξηκέλνπκε λα δνύκε ηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 

 Γηάιεμε έλα απόζπαζκα από ην βηβιίν πνπ δηαβάδεηο. Κάλε πξόβα πνιιέο θνξέο 1.

θαη δηάβαζέ ην ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ κε αιιηώηηθε θσλή π.ρ. θσλή 

ξνκπόη, θσλή κσξνύ, θσλή εμσγήηλνπ θαη όηη άιιν γελλήζεη ε θαληαζία ζνπ. 

 Εσγξάθηζε ην δηθό ζνπ εμώθπιιν γηα ην βηβιίν πνπ επέιεμεο. 2.

 Γηάβαζε κηα ζειίδα ηνπ βηβιίνπ δπλαηά αιιάδνληαο όια ηα θσλήεληα κε ην α, π.ρ. 3.

ε πξόηαζε «Πεξίκελαλ ην ηξέλν ζην ζηαζκό» ζα γίλεη «Παξάκαλαλ ηα ηξάλα ζηα 

ζηαζκά». 

 Γηάβαζε ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζνπ θξπκκέλνο/ε θάπνπ κέζα ζην ζπίηη 4.

θαη πεο ζηνπο γνλείο ζνπ λα ζε ςάμνπλ. Ο ρξόλνο ζνπ ηειεηώλεη κόιηο ζε βξνπλ. 

 Γίλε γηα ιίγν παξακπζάο/νπ. Μεηακθηέζνπ όπσο ζεο, κάδεςε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ 5.

θαη δηεγήζνπ όζν πην παξαζηαηηθά κπνξείο ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ πνπ δηάβαζεο. 

 
Κάζε θνξά πνπ νινθιεξώλεηο κηα απνζηνιή, βάιε ηηθ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. 

Καιή ηύρε! 

1
ε
 απνζηνιή 2

ε
 απνζηνιή 3

ε
 απνζηνιή 4

ε
 απνζηνιή 5

ε
 απνζηνιή 

          

 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/
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2. Δεπ θέαςοξ  

Δδώ κπνξείο λα βξεηο πνιύ σξαίεο παξαζηάζεηο παηδηθνύ ζεάηξνπ. Δίζαη έηνηκνο/ε; 

Κάλε έλα θιηθ θαη απόιαπζε ζπνπδαίνπο εζνπνηνύο, θαη ππέξνρα έξγα. Φηηάμε ζπηηηθά 

πνπ θνξλ ή άιια πγηεηλά ζλαθ θαη πηάζε ζέζε. Καιή δηαζθέδαζε!!! Αλ ζνπ θάλεη θέθη, 

ληύζνπ ζαλ ηνλ αγαπεκέλν ζνπ ήξσα/εξσίδα ηεο παξάζηαζεο θαη παίμε έλα δηθό ζνπ 

κνλόινγν. 

 Εζληθό Θέαηξν: Παηδηθή ζθελή 1.

 Αξρείν Εζληθνύ Θεάηξνπ – Θίαζνπ 2.

 ΠΗΣΕΡ ΠΑΝ ηνπ Σδέηκο Μπάξη από ηελ 3.

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

(2014) 

 ηνπ Αηζώπνπ ηνλ θαηξό (2012) 4.

 Ο Μνξκόιεο 5.

 Αλέβα ζηε ζηέγε λα θάκε ην ζύλλεθν 6.

 Σν ζθιαβί 7.

 Οδπζζεβάρ 8.

 Όλεηξν θαινθαηξηλήο λύθηαο 9.

 

 

3. Φςιάνε ςη δική ρξσ ςαιμιξθήκη 

Γηαιέμακε γηα ζέλα δηάθνξεο βξαβεπκέλεο ηαηλίεο πνπ «ειεπζεξώζεθαλ» ζην 

δηαδίθηπν. Οη πεξηζζόηεξεο είλαη εμίζνπ απνιαπζηηθέο θαη γηα ηνπο γνλείο. Δπθαηξία λα 

ηηο απνιαύζεηε καδί. Πεο ζε εκάο θαη ζηνπο θίινπο ζνπ ηε γλώκε ζνπ γηα ηελ ηαηλία. 

πκπιήξσζε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην θαη γίλε θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ. Αλ ζεο 

ζηείιε ηελ άπνςή ζνπ θαη ζε καο. 

Βξαβεπκέλεο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο δσξεάλ ζην δηαδίθηπν: 

 Hair love 1.

 Lamps ηνπ G. Mentor 2.

 Kirtbull ηεο Pixar 3.

 A fox and a mouse  4.

 Batt time  5.

 Bear story  6.
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Πξνηεηλόκελεο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο: 

 Πσο λα εθπαηδεύζεηε ην δξάθν ζαο 1, 2, 3. 1.

 Ο Βαζηιηάο ησλ ιηνληαξηώλ 2.

 Coco 3.

 Εσνύπνιε 4.

 Οη Τπεξέμη 5.

 Hugo 6.

 Mαηίιληα 7.

 Paddington 8.

 Ο Κνύκπν θαη νη δπν ρνξδέο 9.

 

Γίμομαι Κριτικός κιμηματογράφου 

Σίηινο ηαηλίαο: ………………………………………………………………………………….. 

Βαζηθνί ήξσεο: …………………………………………………………………………………. 

Ση ζνπ άξεζε; …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ση δελ ζνπ άξεζε; ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ση ζα άιιαδεο αλ ήζνπλ εζύ ν/ε δεκηνπξγόο: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Μπεπ ρςημ κξσζίμα και μαγείοεφε 

σγιειμέπ ρσμςαγέπ 

Δκείο ζνπ πξνηείλνπκε δπν παξαθάησ γηα λα ηηο θηηάμεηο καδί κε ηνπο γνλείο ζνπ. Σηο 

θηηάμακε θη εκείο απηέο ηηο κέξεο. Δίλαη πεληαλόζηηκεο, πγηεηλέο θαη ζα γιύθεηο ηα 

δάρηπιά ζνπ.  

 

Cookies 

Τιηθά: 

90γξ. αιεζκέλε βξώκε ή 80γξ αιεύξη νιηθήο άιεζεο 

¾ ηεο θνύπαο κέιη ή 50γξ καύξε ζνθνιάηα 

60γξ θπζηηθνβνύηπξν ή ηαρίλη ή ειαηόιαδν 

1 απγό ή κηα ιησκέλε κπαλάλα 

Κνκκαηάθηα ζνθνιάηαο 

 

Οδεγίεο γηα παηδηά: 

Ληώζε ηελ κπαλάλα ζε έλα κπνι κε έλα πηξνύλη (ή βάιε ην απγό) θαη πξόζζεζε ην 

θπζηηθνβνύηπξν (ή ηαρίλη ή ειαηόιαδν). 

Αλαθάηεςε πνιύ θαιά κέρξη λα γίλεη έλα νκνηνγελέο κείγκα. 

ηε ζπλέρεηα πξόζζεζε ηε βξώκε ( ή αιεύξη)  θαη ζπλέρηζε ην αλαθάηεκα. 

Άπισζε κηα ιαδόθνια ζε έλα ηαςί. 

Υώξηζε ην κείγκα ζε 8 κεξίδεο. 

Γώζε ζηα κπηζθόηα ην ζρήκα πνπ ζέιεηο. 

Φήζε ζην θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο γηα 12 ιεπηά. 

 

Και κάτι ακόμα:  

 Κάλε ηηο κεηαηξνπέο από γξακκάξηα ζε θηιά. (Γ’ δεκνηηθνύ θαη πάλσ). 

 Μεηέθεξε ηε ζπληαγή ζην β’ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο Πξνζηαθηηθήο (π.ρ. Ληώζηε) 

θαη ζην α’ πιεζπληηθό ηεο Οξηζηηθήο Δλεζηώηα (π.ρ. Ληώλνπκε). (Γ’ δεκνηηθνύ θαη 

πάλσ) 

 Υώξηζε θάζε αξηζκό ζε Γεθάδεο, Μνλάδεο θαη Δθαηνληάδεο. (Α’ θαη Β’ δεκνηηθνύ) 

 

Οδηγίες για γομείς:  

Αθήζηε ηα παηδηά λα θάλνπλ όιεο ηηο κεηξήζεηο. Γηαζθεδάζηε ην κε ηελ ςπρή ζαο! 



 

εξάντας | σχολική μελέτη | δημιουργική γραφή | ρομποτική  

ασκληπιού 41 | 41222 | λάρισα | 2411810173 | infoexadas@gmail.com 

6 

Brownies με κακάο 

Τιηθά: 

¾ ηεο θνύπαο γηανύξηη  

¼ ηεο θνύπαο γάια ή γάια ακπγδάινπ 

½ θνύπαο θαθάν 

½ θνύπαο βξώκε 

¾ θνύπαο καύξε δάραξε ή stevia 

1 αβγό  

Λίγν αιάηη 

1 Κνπηαιηά ηεο ζνύπαο baking powder 

 

Οδεγίεο γηα παηδηά θαη γνλείο: 

Πξνζεξκαίλνπκε ην θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο. 

Πξνζζέηνπκε όια ηα πιηθά ζε έλα κίμεξ θαη ρηππάκε κέρξη λα έρνπλ απαιή πθή. 

Λαδώλνπκε έλα κηθξό ηεηξάγσλν ηαςάθη θαη ηνπνζεηνύκε κέζα ην κείγκα. 

Σν αθήλνπκε λα ςεζεί γηα 15 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηκέλνπκε λα θξπώζεη ηειείσο 

γηα λα ην θόςνπκε ζε 9 ίζα θνκκάηηα.  

Αλ ζέινπκε ζηνιίδνπκε κε θξνύηα, θπζηηθνβνύηπξν ή ό,ηη άιιν καο αξέζεη. 

 

Και κάτι ακόμα: 

 Ο ζπκκαζεηήο καο ν Πέηξνο απνθάζηζε λα θηηάμεη έλα γιπθό ίδην κε ην δηθό καο. 

Πόζα θνκκάηηα έρνπλ ηα δύν γιπθά καδί; (Α’ δεκνηηθνύ θαη πάλσ. Δθηόο ηεο Α, νη 

ππόινηπνη λα ην ιύζνπλ κε 2 ηξόπνπο) 

Λύζε: 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………… 
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 Υξσκάηηζε ηα παξαθάησ θνπηάθηα ζύκθσλα κε ην θιάζκα (Γ’ δεκνηηθνύ θαη 

πάλσ). 

 

    

¾ γηανύξηη 

    

¼ γάια 

    

½ θαθάν 

    

½ βξώκε 

    

¾ καύξε δάραξε 

 Σειηθά απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε 3 γιπθάθηα. Πόζε πνζόηεηα ζα ρξεηαζηνύκε 

από ην θάζε πιηθό; (Δ’ θαη Σ’ δεκνηηθνύ)  

Λύζε: 

 

 

 

Απάληεζε: ……………………………………………………………………………………… 
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5. Άκξσ μξσρική 

Άθνπ ηα αγαπεκέλα ζνπ ηξαγνύδηα θαη παίμε κε απηά . Μπνξείο λα ηα ρνξνγξαθήζεηο, 

είλαη θαιή επθαηξία γηα γπκλαζηηθή, ή λα αιιάμεηο ηνπο ζηίρνπο κε δηθνύο ζνπ αθόκα 

θαη λα θάλεηο παληνκίκα κε ηα ιόγηα ηνπο. 

  

Προτάσεις για μουσική: 

 Αλ, Γ. Μεηζνηάθεο θαη  Δπδαίκνλεο 1.

 Η θσηεηλή πιεπξά ηεο δσήο, Μηθξά μαδέξθηα 2.

 Ειεθαληάθη, Φνίβνο Γειεβνξηάο 3.

 Πάλσ απ΄ηα ζύλλεθα, Νίθνο Πνξηνθάινγινπ 4.

 Εγώ θη εζύ καδ;i, Σδίκεο Παλνύζεο, Αιθίλννο Ησαλλίδεο 5.

 Εγώ ζα ζ΄αγαπώ θαη κε ζε λνηάδεη, Λνπθηαλόο Κειαεδόλεο 6.

 14 ηππόηεο πόηε πόηε, Νίθνο Κππνπξγόο 7.

 Ζ κπαιάληα ησλ ζθνππηδηώλ, Θαλάζεο Βέγγνο, Άξεο Υξηζηνθέιεο 8.

 Σν ρξπζαιηθνύξθνπξν, αβίλα Γηαλλάηνπ 9.

 Φάξνο, Μαξαβέγηαο 10.

 Ο Μέξκεγθαο, Μάλνο Λνίδνο 11.

 Δπηά πνηάκηα, Διεπζεξία Αξβαληηάθε- Γώξνο Γεκνζζέλνπο 12.

 Ρόδα Ρνδαιία, αβίλα Γηαλλάηνπ 13.
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6. Κάμε «βουτιά» στη μυθολογία 

 

Φάμε ζηα ζρνιηθά ζνπ βηβιία, ή ζε εγθπθινπαίδεηεο ή ζην 

δηαδίθηπν γηα ην θάζηξν ηεο Σξνίαο ή ην Λαβύξηλζν ηνπ 

Μηλώηαπξνπ ή γηα ηελ Αξγώ θαη πξνζπάζεζε λα ηα 

θαηαζθεπάζεηο ζην ζπίηη κε απιά πιηθά θαη ηε θαληαζία 

ζνπ. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ραξηόληα, θνπηηά 

παπνπηζηώλ, θειινύο, παιηέο ζπζθεπαζίεο θαη πθάζκαηα, 

πιαζηειίλε, ηνπβιάθηα, κνιύβηα ή ό,ηη άιιν βάδεη ν λνπο 

ζνπ! 

 

 

 

7. Κάμε πειοάμαςα τσρικήπ ή΄ 

αλλιώπ γίμε έμαπ μικοόπ μάγξπ 

 

Οπωζδήποηε πάρε βοήθεια από κάποιον μεγάλο!!! 

 

Οδομτόκρεμα για ελέφαμτες 

Ση ζα ρξεηαζηείηε 

Λίγν δεζηό λεξό 

1 θ.γ. πξνδύκη 

½ θνύπα νμπδελέ 6% 

Υξώκα δαραξνπιαζηηθήο 

Λίγν πγξό απνξξππαληηθό πηάησλ 

 

Ση ζα θάλεηε 

Σνπνζεηήζηε έλα κεγάιν κπνπθάιη αλαςπθηηθνύ ζην θέληξν ελόο ηαςηνύ (γηα λα πέζεη 

κέζα ζην ηαςί ε «νδνληόθξεκα»). ε έλα άιιν δνρείν αλακείμηε θαιά, αλαθαηεύνληαο 

γηα έλα ιεπηό, δύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δεζηό λεξό θαη κία θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ 

πξνδύκη (ην πξνδύκη ζα επηηαρύλεη ηελ αληίδξαζε). 

ην κπνπθάιη ηνπ αλαςπθηηθνύ αλακείμηε ηε κηζή θνύπα νμπδελέ, 4-5 ζηαγόλεο ρξώκα 

δαραξνπιαζηηθήο θαη ιίγν πγξό απνξξππαληηθό πηάησλ. ηε ζπλέρεηα, ξίμηε κέζα ην 

κείγκα κε ην λεξό θαη ην πξνδύκη θαη... δείηε ηη ζα γίλεη! 
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Ηφαίστειο στο σπίτι 

Ση ζα ρξεηαζηείηε 

Μαγεηξηθή ζόδα 

Κόθθηλν ρξώκα (πξναηξεηηθό) 

Νεξό 

απνύλη γηα ηα πηάηα 

Ξύδη 

Υαξηόλη 

Πειόο κνληεινπνίεζεο (πξναηξεηηθό) 

 

Ση ζα θάλεηε 

Κάληε έλα θώλν από ραξηόλη θαη θόςηε έλα θνκκάηη από ηελ θνξπθή γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε άλνηγκα. ηε ζπλέρεηα βάιηε ζην εζσηεξηθό ηνπ έλα δνρείν θαη 

απιώζηε πειό ζε όιε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα γηα λα κνηάδεη κε πξαγκαηηθό βνπλό. 

Βάιηε ηελ θαηαζθεπή ζε έλα κεγάιν δίζθν γηα λα απνθύγεηε ην ράνο ηεο ππεξρείιηζεο. 

ην δνρείν ηνπνζεηείζηε ζόδα, θνθθηλόρξσκα θαη λεξό. Σέινο βάιηε κηα ζηαγόλα 

ζαπνπληνύ θαη αλαθαηέςηε θαιά. Πείηε ζην παηδί ζαο λα πξνζζέζεη ιίγν μύδη ζην 

κίγκα θαη απνιαύζηε ην ζέακα. 
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8. Κράτα ημερολόγιο 

 

Βξεο έλα όκνξθν ηεηξάδην θαη γξάςε πσο 

πεξλάο ηελ θάζε κέξα ζνπ. Μπνξείο λα 

θαηαγξάθεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ, πξάγκαηα πνπ 

ζνπ άξεζαλ , πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα 

ζπκεζείο. 

 

 

 

9. Κάμε Λξγαοιαρμξύπ 

 

Πήγαηλε κε ηε κακά ή ηνλ κπακπά ζνύπεξ κάξθεη. Πάξε καδί ζνπ έλα κπινθάθη θαη 

ζεκείσζε ηελ ηηκή ησλ πξντόλησλ πνπ αγνξάδεηε. Γπξλώληαο ζην ζπίηη, θάλε ηηο 

απαηηνύκελεο πξάμεηο γηα λα βξεηο πόζα ρξήκαηα μνδέςαηε. ύγθξηλε ηα 

απνηειέζκαηά ζνπ κε ηελ ηηκή ηεο απόδεημεο γηα λα δεηο αλ ηα ππνιόγηζεο ζσζηά. (Σα 

παηδηά ησλ κηθξώλ ηάμεσλ αο κε ρξεζηκνπνηνύλ ηα δεθαδηθά ςεθία). 
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10. Γίμε εσύ δάσκαλος/α 

 

ύκθσλα κε όζα δηδάρηεθεο θέηνο, θηηάμεη όκνξθεο αζθήζεηο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο 

θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ζνπ. Μπνξείο λα καο ηηο ζηείιεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 

 

 

 

11. Κάμε παρυαλιμέπ καςαρκεσέπ 

 

Υξεζηκνπνίεζε ηα ξνιά από ην ραξηί πγείαο. Κόςε θαη θόιιεζε απηάθηα από ραξηί, 

δσγξάθηζε ηε θαηζνύια, δηαθόζκεζε όπσο επηζπκείο θαη θηηάμε ηα δηθά ζνπ 

παζραιηλά ιαγνπδάθηα.  
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12. Τανίδεφε ρςημ Ελλάδα  

 

Αθόκα θη αλ δελ κπνξείο λα ηαμηδέςεηο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κπνξείο λα ην θάλεηο κε 

ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ζνπ θαη ηνπ ράξηε. Πώο όκσο ζα ην θάλεηο απηό; 

 Βξεο έλα ράξηε. 1.

 Φάμε λα ζεκεηώζεηο ηελ ηνπνζεζία ζνπ.  2.

 Γηάιεμε έλα κέξνο ηεο Διιάδαο πνπ ζα 3.

ήζειεο λα ηαμηδέςεηο. 

 Πάξε ηε βνήζεηα ηεο κακάο ή ηνπ κπακπά 4.

γηα λα ραξάμεηο ηε δηαδξνκή ζνπ. 

 εκείσζε ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα 5.

ρξεζηκνπνηήζεηο. 

 Από θάζε λνκό πνπ ζα πεξλάο, δηάιεμε 6.

έλα αμηνζέαην γηα λα επηζθεθηείο (ζα ζε 

βνεζήζνπλ νη γνλείο ζνπ). 

 Βξεο πνηα είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ. 7.

 Βξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αμηνζέαην θαη θσηνγξαθίεο θαη ζπκπιήξσζε ηνλ 8.

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ννκόο Πξσηεύνπζα Αμηνζέαην 
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ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ... 

 

Κάζε κέξα κπνξείο λα δηαιέγεηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ηεο αξεζθείαο ζνπ θαη λα είζαη 

ζίγνπξνο/ε πσο νη κέξεο ζα πεξάζνπλ ρσξίο λα ην θαηαιάβεηο!  

Να μέξεηο όηη θη εκείο ζην ζπίηη καο θάλνπκε κεξηθά από όζα ζνπ πξνηείλνπκε. Αλ 

έρεηο θη άιιεο ηδέεο γηα δξαζηεξηόηεηεο κπνξείο λα καο ζηείιεηο ηηο ηδέεο ζνπ!  

 

 

 

 

 

 

 

Αλππνκνλνύκε λα ηα πνύκε θαη από θνληά… 

 

Εύα 

Νίκος 

 

 


