
Διάβασε την ιστορία της Ειρήνης και χρωμάτισε

τις εικόνες σύμφωνα με όσα λέει. 

Το καλοκαίρι πήγα στην Κεφαλλονιά.

Έφθασα εκεί με ένα υπέροχο μπλε

καράβι και γύρισα με ένα κίτρινο

αεροπλάνο. Είχε ένα λιμάνι με πολλές

βάρκες και ιστιοφόρα. Εμένα μου άρεσε

πολύ ένα εντυπωσιακό κόκκινο

ιστιοφόρο. Αυτό που μου έλειψε

περισσότερο στις διακοπές ήταν να

πηγαίνω βόλτα με το ροζ τραίνο. 
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Χρωμάτισε σε κάθε σειρά τα παγωτά δεξιά και

αριστερά σύμφωνα με τις οδηγίες. Τι γεύση λες να

έχουν; Το μεσαίο με ότι χρώμα θέλεις.

Χρωμάτισε το αριστερό ξυλάκι καφέ

 και το δεξί άσπρο.

Χρωμάτισε το δεξί χωνάκι παγωτό καφέ ανοιχτό με

κόκκινο και το αριστερό καφέ ανοιχτό με πράσινο.
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Φαντάσου το ωραιότερο παγωτό χωνάκι που έχεις

δει ποτέ σου! Πόσες μπάλες έχει; Ποιες γεύσεις;

Σχεδίασε τις μπάλες και χρωμάτισε το.



beachil
d

Καλοκαίρι

Δες τη λέξη αλλιώς!

=

=

=

Βρες ποια λέξη αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα και γράψε

την από κάτω. Έπειτα κλείσε τα μάτια και σκέψου

ποια άλλη εικόνα καλοκαιρινή μπορεί να αντιστοιχεί η

ίδια λέξη και ζωγράφισε το μετά το ίσον.
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θάλασσα

ψάρι

παγωτό

μαγιό

ήλιος

Ένωσε τη λέξη με την εικόνα. 

μπάλα

γυαλιά



παγωτό

παγοτό

μαγιό 

γυαλιά

γιαλιά

θάλασσα

θάλασα

Παρατήρησε τις παρακάτω λέξεις. Ποια από τις

δύο είναι γραμμένη σωστά; Βρες την και

κύκλωσε την.

μαγιώ 
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ψάρι

ψάρη



Κλείσε τα μάτια και ονειρέψου πως βρίσκεσαι σε μια

παραλία. Ποιο τραγούδι σου έρχεται στο μυαλό; Ποιο σου

θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές; Γράψε το στίχο που σου

έρχεται παρακάτω. Ποιος είναι ο τραγουδιστής του

τραγουδιού και ποιος ο συνθέτης του;
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Ποιο ήταν το αγαπημένο σου βιβλίο αυτό το

καλοκαίρι; Αυτό που σου κράτησε συντροφιά τα

μεσημέρια, στο πλοίο ή τα βράδια πριν κοιμηθείς.

Γράψε τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, του

εικονογράφου και τις εκδόσεις.

Τίτλος:

Συγγραφέας:

Εικονογράφος:

Εκδόσεις:
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Μπορείς να βρεις σε ποιο τραγούδι αναφέρεται

 η παρακάτω εικόνα. Γράψε τον τίτλο από κάτω.
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Ξέρω έναν κύριο 

Μπορείς να βρεις σε ποιο τραγούδι αναφέρεται ο

παρακάτω στίχος. Συμπλήρωσε τις λέξεις πυο

λείπουν. Γράψε τον τίτλο από κάτω.

με μουστάκι

που παρασκευάζει

με αγνά και φρέσκα υλικά.



Σε ποιο μέρος πήγες διακοπές; Βρες και βγάλε μια

φωτογραφία που να περιέχει μέσα τη λέξη που

πήγες διακοπές (μπορεί να είναι μια καρτ ποστάλ

σε κάποιο κατάστημα, μπορεί να είναι διαφήμιση

για βόλτα με βάρκα, μπορεί να είναι κάποια

πινακίδα, μπορεί να είναι το εισιτήριο του πλοίου

κ.α.). Εκτύπωσε την, κόψε και κόλλησε στο

παραλληλόγραμμο από κάτω.
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Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή από το φετινό

καλοκαίρι; Ζωγράφισε ότι σου άρεσε

περισσότερο.



Ποιο μέσο μεταφοράς βλέπεις σε κάθε εικόνα;

Γράψε από κάτω τη λέξη. Ποιο μέσο

χρησιμοποίησες για να πας διακοπές; Κύκλωσε το.
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ρασικε

πονιπε

ζιρπουκα

ουφραλα

κοβεκορυ

δαρονοκι
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Τα φrούτα του καλοκαιριού μπέρδεψαν τις

συλλαβές τους! Μπορείς να τα βοηθήσεις και να

γράψει κάθε λέξη σωστά στην δεξιά μεριά;



ΚΑ ΛΟ ΚΑΙ ΡΙ

Ζωγράφισε ή κόλλησε μια φωτογραφία

καλοκαιρινή και φτιάξε το δικό σου παζλ. 
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Φτιάξε το δικό σου μοναδικό παζλ παίζοντας

στην κάτω γραμμή είτε με γράμματα είτε με

συλλαβές όποιας καλοκαιρινής λέξης επιλέξεις.

Στο πάνω μέρος κάνε μια αντίστοιχη ζωγραφιά.

Χώρισε το παζλ σου σε τόσα κομμάτια όσα οι

συλλαβές ή οι λέξεις.



Κυνήγι παραλίας

Ψάξε, βρες, μέτρησε και γράψε τον αριθμό στον κύκλο

δίπλα για κάθε ένα από τα παρακάτω που θα δεις μια

μέρα στην παραλία.

μπάλα

ομπρέλα 

κοχύλι

βατραχοπέδιλα

καβούρι

καπέλο
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Ποιο είναι το ιδανικό μέρος για σένα για

καλοκαιρινές διακοπές; Διάλεξε έναν από τους δυο

προορισμούς που φαίνονται στις φωτογραφίες από

κάτω. Αν θες συμπλήρωσε μια μικρή ιστορία για το

μέρος που επέλεξες, τι θα έκανες εκεί, με ποιον θα

πήγαινες, πως πέρασες κλπ.
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*Περπάτησε σαν κάβουρας

*Προσποιήσου πως κολυμπάς σε ανοιχτή

θάλασσα και βρες διάφορους τρόπους

κολύμβησης (ίπτιο κλπ)

*Κόψε με έναν ενήλικα μια στρογγυλή φέτα καρπούζι

και έπειτα κόψτε ξανά σε μικρότερα μέρη. Πόσα

μικρότερα κομμάτια κόψατε; Ποιο κομμάτι θα φας; 

*Παίξε με παγάκια. Γέμισε ένα πλαστικό ποτήρι με

νερό και βάλτο στην κατάψυξη. Κατέγραψε σε πόση

ώρα γίνεται πάγος. Έπειτα χρωμάτισε το με

νερομπογιές ή φτιάξε ένα γλυπτό από πάγο

χρησιμοποιώντας νερό και αλάτι. Τι γίνεται αν ρίξεις

νερό στο μικρό παγάκια και το ακουμπήσεις στο

μεγάλο κομμάτι; Αν βρέξεις το χέρι σου με νερό και

ακουμπήσεις τον μικρό πάγο τι συμβαίνει; 

Προκλήσεις
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*Παίξε παγωτοδρομίες! Όρισε μια διαδρομή. Στο

τέλος της διαδρομής βάλε μια λεκάνη γεμάτη

μπάλες. Στην αρχή της διαδρομής άλλη μια

άδεια. Με μια κουτάλα προσπάθησε να φέρεις

όσες περισσότερες "μπάλες παγωτού" μπορείς με

μια κουτάλα χωρίς να σου πέσουν. Όποια μπάλα

πέσει βγαίνει από το παιχνίδι. Παίζει κάθε

παίχτης μόνος του σε καθορισμένο χρόνο και

έπειτα μετράμε πόσες μπάλες έφθασαν στην

άδεια λεκάνη.

Προκλήσεις

*Φτιάξε ένα κολλάζ με αγαπημένες φωτογραφίες

από το φετινό καλοκαίρι.
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ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ


