


Η  Άννα  , η πρόσχαρη πριγκίπισσα της  
Αρεντέλας

 

, 

βλέπει πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων. 

Ακόμα και όταν η αδελφή της, η  
Έλσα

 ,  

εγκαταλείπει το  
παλάτι  

, η Άννα δε χάνει 

την ελπίδα της και ξεκινά αμέσως την αναζήτηση.

Γρήγορα η  Άννα   καβαλάει το  
άλογό

  της και 

τρέχει στο παλάτι από  
πάγο

 

 στο Βουνό του Βορρά,    

ελπίζοντας ότι θα βρει την  
Έλσα  

. 

Λίγο αργότερα, θα τη βοηθήσουν 

κι άλλοι στην αναζήτηση...



Κάνει παγωνιά. Η  Άννα   πηγαίνει σε ένα κατάστημα για να αγοράσει 

τρόφιμα και ζεστά ρούχα. Εκεί συναντά τον  
Κρίστοφ

 

, που πουλάει   

πάγο  

, και τον τάρανδό του, τον  
Σβεν  

. Ξεκουράζονται, 

καθώς είχαν μια πολύ κουραστική μέρα.

Ενθουσιασμένη που τους βλέπει, η  Άννα

 

 τους λέει: «Θα είστε 

εξαιρετικοί ξεναγοί!» Ο  
Κρίστοφ

 

 απαντά με έκπληξη: «Δεν το νομίζω. 

Είμαστε μια χαρά εδώ δίπλα στο τζάκι». Ο  
Σβεν  

 κατανεύει. 

Σύντομα, όμως, συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το  
έλκηθρό  

 τους 

για να οδηγήσουν την Άννα στα παγωμένα μονοπάτια του βουνού. 

      
 Κάποιος άλλος θα τους 

συνοδεύσει σύντομα στο ταξίδι τους...



Και ζουν όλοι ευτυχισμένοι στο βασίλειο της Αρεντέλας...

Η  Άννα
  και η  

Έλσα

  είναι 

και πάλι μαζί! Καλωσορίζουν 

με χαρά τον  Κρίστοφ
 , τον  

Όλαφ
  

και τον  
Σβεν

  στην οικογένεια.

Βρες τα αυτοκόλλητα για να συμπληρώσεις τις εικόνες.

Βρες 

το αυτοκόλλητο 

κάθε ήρωα και 

κόλλησέ το στη 

σωστή κορνίζα.

Η  Άννα  , η πρόσχαρη πριγκίπισσα της  
Αρεντέλας

 

, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ακόμα και όταν η αδελφή της, η  
Έλσα

 ,  εγκαταλείπει το  
παλάτι

 

, η Άννα δε χάνει την ελπίδα της και ξεκινά αμέσως την αναζήτηση.

Γρήγορα η  Άννα

  καβαλάει το  
άλογό

  της και τρέχει στο παλάτι από  
πάγο

 

 στο Βουνό του Βορρά,    ελπίζοντας ότι θα βρει την  
Έλσα

 

. 

Λίγο αργότερα, θα τη βοηθήσουν 
κι άλλοι στην αναζήτηση...
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ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΩ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΩ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Μια υπέροχη ιστορία και  
δραστηριότητες με αυτοκόλλητα.

 Τέσσερα φύλλα  
με επαναχρησιμοποιούμενα  

αυτοκόλλητα.

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 

120 
ΑΥΤΌΚΌΛΛΗΤΑ!

Διασκέδασε  
κάνοντας τις 

δραστηριότητες.

Χρησιμοποίησε  
τη φαντασία σου 

και διηγήσου  
την ιστορία.

Συμπλήρωσε  
τις εικόνες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Μια υπέροχη ιστορία και  
δραστηριότητες με αυτοκόλλητα.

 Τέσσερα φύλλα  
με επαναχρησιμοποιούμενα  

αυτοκόλλητα.
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