
ΣΑΪΝΙΑ 

ΩΣ ΤΑ 

Φανταστικά πράγµατα που µπορείς να µάθεις πριν πας στο σχολείο!
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ΠΕΝΤΕ!

Μέχρι να φτάσεις την ηλικία των πέντε, θα έχεις 

αλλάξει περισσότερο απ’ ό,τι θα αλλάξεις 

σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής σου. 

Είσαι ένα ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ παιδί!
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ΤΕ!Από τα χρώµατα και τους αριθµούς µέχρι 

την οδική ασφάλεια και τα συναισθήµατα, 

αυτό είναι το ιδανικό βιβλίο για όλα όσα 

θα ήθελε και θα ήταν καλό να ξέρει 

ένα παιδί προσχολικής ηλικίας.
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Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί  
αποκλειστικά για σένα, γιατί, 
μέχρι να φτάσεις τα πέντε, είσαι…

Δεν υπάρχει κανένας ακριβώς 
όπως εσύ.

Ακόμη κι αν έχεις δίδυμο 
αδελφάκι, η προσωπικότητά σου 
είναι μοναδική.

Και 
μπορεί  

να σου μάθει  
και μερικά ακόμη 

πράγματα…

Τότε γιατί κρατάς 
αυτό το βιβλίο,  
αν είσαι ήδη σαΐνι;

Γιατί ακόμη και  
ο πιο σοφός άνθρωπος 
της Γης χρειάζεται  
να του το θυμίζεις  
πότε πότε!

Αυτός είναι ο οδηγός σου 
για το πόσο πολλά  
ξέρει ήδη ο πελώριος 
εγκέφαλός σου, που 
σφύζει από πληροφορίες.

Στην πραγματικότητα, τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής σου  
αλλάζεις περισσότερο απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Έτσι, λοιπόν, είσαι ένα παιδί

Σαΐνια ως τα πέντε!
Καλώς ήρθες στα
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Το σπίτι σου είναι ο χώρος όπου ζεις. Τα σπίτια έχουν διαφορετικά 
σχήματα και μεγέθη. Μπορεί να ζήσεις στο ίδιο σπίτι όλη σου  

τη ζωή ή μπορεί να μετακομίζεις συχνά και να ζήσεις σε πολλά.

Παρατήρησε το σπίτι σε αυτή τη σελίδα. Αναγνωρίζεις τα δωμάτια;  
Ξέρεις σε τι χρησιμεύει το κάθε δωμάτιο;

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΣΤΡΟ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

Η ζωή στο σπίτι

ΣΟΦΙΤΑ     ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ     ΓΡΑΦΕΙΟ     ΜΠΑΝΙΟ     ΤΟΥΑΛΕΤΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ                                    ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ                                    ΣΑΛΟΝΙ
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Η οικογένεια είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων. 
Οι οικογένειες μπορεί να αποτελούνται από ανθρώπους  
που σχετίζονται ο ένας με τον άλλον, όπως ένας αδελφός  

και μια αδελφή που έχουν τους ίδιους γονείς.
Κάποιες οικογένειες περιλαμβάνουν άτομα που έχουν υιοθετηθεί.  

Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος γεννιέται από τους γονείς του  
αλλά μεγαλώνει με άλλη οικογένεια.

Άλλες οικογένειες δημιουργούνται όταν ενώνονται  
δύο διαφορετικές οικογένειες. 

Υπάρχουν οικογένειες με έναν γονιό και οικογένειες  
με περισσότερους από έναν. Σε κάποιες υπάρχουν δύο μαμάδες  

ή δύο μπαμπάδες, ενώ σε άλλες γονείς και θετοί γονείς.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές οικογένειες!

Μερικές φορές είναι δύσκολο να τους θυμάσαι όλους  
στην οικογένειά σου – ειδικά αν αυτή είναι μεγάλη!

Το οικογενειακό δέντρο είναι ένα έξυπνο σχέδιο που μας δείχνει 
ποιοι είναι στην οικογένειά μας. Ακολούθησε την κάθε γραμμή  

(ή «κλαδί») για να δεις πώς συνδέονται όλοι.
Να ένα παράδειγμα απλού οικογενειακού δέντρου:

Γιαγιά Γιαγιά

ΜπαμπάςΘείος

Μωρό

Παππούς Παππούς

Μαμά Θεία

ΑδελφήΑδελφός Ξάδελφος

Είμαστε οικογένεια
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Τα κατοικίδια μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένα και χαδιάρικα.  
Αλλά, αν σε πλησιάσει κάποιο ζώο που δεν το ξέρεις, υπάρχουν 
κάποια πράγματα που θα ήταν καλό να κάνεις:Τα κατοικίδια είναι ζωάκια που έχουν οι άνθρωποι  

στο σπίτι τους, τους δίνουν ένα όνομα και τα αντιμετωπίζουν  
ως μέλη της οικογένειας. 

Εσύ έχεις κάποιο κατοικίδιο; Θα ήθελες να αποκτήσεις ένα;

ΓΑΤΑ
ΣΚΥΛΟΣ

ΙΓΚΟΥΑΝΑΠΟΥΛΙ

ΦΙΔΙ

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΧΕΛΩΝΑ

ΚΟΥΝΕΛΙ ΦΕΡΕΤ

ΠΟΝΤΙΚΙ

ΙΝΔΙΚΟ 
ΧΟΙΡΙΔΙΟ

ΧΑΜΣΤΕΡ

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ

1  ΡΩΤΑ πάντα τον ιδιοκτήτη πριν αγγίξεις ένα ζώο  
που δεν έχεις ξανασυναντήσει. Δεν μπορείς να αγγίζεις  
όλα τα ζώα, γι’ αυτό είναι καλύτερο να ρωτάς κάθε φορά. 

2  Φρόντισε να μιλάς σε ένα ζώο με ΗΡΕΜΗ φωνή.  
Μπορεί να φοβηθεί, αν μιλήσεις δυνατά.

3  Οι κινήσεις σου να είναι ΑΡΓΕΣ και ΣΤΑΘΕΡΕΣ.  
Προσπάθησε να μην κάνεις ξαφνικές κινήσεις,  
ώστε το ζώο να νιώθει άνετα μαζί σου.

4  Να κάνεις ΑΠΑΛΕΣ κινήσεις. Αν σου επιτραπεί να χαϊδέψεις  
ή να κρατήσεις το κατοικίδιο κάποιου, συμπεριφέρσου  
με ηρεμία. Δε θα σου άρεσε αν κάποιος ήταν απότομος  
μαζί σου – ούτε στα ζώα αρέσει.

Τέλεια κατοικίδια
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