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Ταξιδέψτε στην προϊστορική εποχή  
και γνωρίστε πολλούς φοβερούς 
δεινόσαυρους. Ύστερα ενώστε  

τα 5 κομμάτια παζλ με τη σειρά που 
προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! 
Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους 

μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
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Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΣ είναι ο πιο άγριος από όλους 
τους δεινόσαυρους.

Ο ΒΕΛΟΣΙΡΑΠΤΟΡΑΣ είναι μικρός  
αλλά πάρα πολύ γρήγορος.
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Ο ΒΡΑΧΙΟΣΑΥΡΟΣ έχει πολύ ψηλό λαιμό  
και τρώει φύλλα όλη μέρα.



Το πρώτο μου βιβλίο-παζλΤο πρώτο μου βιβλίο-παζλ

Τ
ο

 π
ρ

ώ
το

 μο
υ β

ιβ
λίο

-π
α

ζλ

Ταξιδέψτε στην προϊστορική εποχή  
και γνωρίστε πολλούς φοβερούς 
δεινόσαυρους. Ύστερα ενώστε  

τα 5 κομμάτια παζλ με τη σειρά που 
προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! 
Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους 

μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

ΗΛΙΚΙΑ

2+
K

Ω
Δ

. 
Μ

Η
Χ

/Σ
Η

Σ
: 

2
3

1
7

3
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli

© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018
© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κίνα.

Κάντε μια βόλτα στη φάρμα και γνωρίστε  
πολλά φιλικά ζωάκια. Ύστερα ενώστε  

τα 5 κομμάτια του παζλ με τη σειρά που 
προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! 
Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους 

μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
Το πρώτο μου βιβλίο-παζλΤο πρώτο μου βιβλίο-παζλ

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

Ταξιδέψτε στην προϊστορική εποχή  
και γνωρίστε πολλούς φοβερούς 
δεινόσαυρους. Ύστερα ενώστε  

τα 5 κομμάτια παζλ με τη σειρά που 
προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! 
Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους 

μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

ΗΛΙΚΙΑ

2+

KΩ
Δ. Μ

ΗΧ/
ΣΗΣ

: 23
173

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli

© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018
© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κινα.

Κάντε μια βόλτα στη φάρμα και γνωρίστε  πολλά φιλικά ζωάκια. Ύστερα ενώστε  τα 5 κομμάτια του παζλ με τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

2+Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019All rights reserved.Τυπώθηκε στην Κινα.

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλΤο πρώτο μου βιβλίο-παζλ της φάρμας

της φάρμας

της φάρμας

Πάρτε θέση, βάλτε ζώνη και κράνος, και 
γνωρίστε πολλά απίθανα οχήματα της πόλης. 

Ύστερα ενώστε τα 5 κομμάτια παζλ με  
τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι 

τόσο πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω  
στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

ΗΛΙΚΙΑ

2+

KΩ
Δ. Μ

ΗΧ/
ΣΗΣ

: 23
174

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli

© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018
© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κινα.

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

της πόλης

της πόλης

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

της πόλης

Κάντε μια βόλτα στη φάρμα και γνωρίστε  πολλά φιλικά ζωάκια. Ύστερα ενώστε  τα 5 κομμάτια του παζλ με τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

2+Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019All rights reserved.Τυπώθηκε στην Κινα.

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλΤο πρώτο μου βιβλίο-παζλ της φάρμας

της φάρμας

της φάρμας Το πρώτο μου βιβλίο-παζλΤο πρώτο μου βιβλίο-παζλΤαξιδέψτε στην προϊστορική εποχή  και γνωρίστε πολλούς φοβερούς δεινόσαυρους. Ύστερα ενώστε  τα 5 κομμάτια παζλ με τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσοι πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

2+Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019All rights reserved.Τυπώθηκε στην Κινα.

ΗΛΙΚΙΑ

2+

K
Ω

Δ
. 

Μ
Η

Χ
/Σ

Η
Σ

: 
2

3
1

7
2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

Εικονογράφηση: Beatrice Tinarelli

© DeA Planeta Libri s.r.l., 2018
© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2019

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κινα.

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

Τ
ο

 π
ρ

ώ
το

 μο
υ β

ιβ
λίο

-π
α

ζλ

της φάρμας

της φάρμας

Το πρώτο μου βιβλίο-παζλ

της φάρμαςΠάρτε θέση, βάλτε ζώνη και κράνος, και 
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Ύστερα ενώστε τα 5 κομμάτια παζλ με  
τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι 
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