
Χαρά Κατσαρή

Γίνε ξεφτέρι 
και το καλοκαίρι

Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου

Για παιδιά που τελείωσαν το Νηπιαγωγείο

Γίνε ξεφτέρι και το καλοκαίρι
Έλα να περάσουμε μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές! Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις 
χαρούμενες δραστηριότητες για όλα όσα έμαθες στο Νηπιαγωγείο, θα ακονίσεις 
το μυαλό σου και θα διασκεδάσεις.

Το βιβλίο Γίνε ξεφτέρι και το καλοκαίρι, από την εκπαιδευτικό Χαρά Κατσαρή, 
είναι βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και 
περιέχει δημιουργικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί:

4 Να αποκτήσει γνώσεις για το περιβάλλον
4  Να εξασκηθεί στα γράμματα, στους αριθμούς, στην ανάγνωση και στη γραφή
4 Να αναπτύξει τις δεξιότητες και την παρατηρητικότητά του
4 Να διασκεδάσει!

Κυκλοφορούν επίσης:

+  απίθανααυτοκόλλητα

+  απίθανααυτοκόλλητα
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Δείξε τον δρόμο στο μυρμήγκι να πάει  
τον σπόρο στη φωλιά του.

Το τζιτζίκι και το μυρμήγκι

 
Ήταν καλοκαίρι. Ένα μυρμήγκι πηγαινοερχόταν παρέα με τους 

συντρόφους του, μαζεύοντας τροφή για τον χειμώνα. Κουβαλούσε 
σπόρους από μακριά και τους έφερνε στη φωλιά του που βρισκόταν  

στις ρίζες ενός δέντρου. Δούλευε ασταμάτητα χωρίς να παραπονιέται.
Πάνω, ψηλά στα κλαδιά του δέντρου, ένας τζίτζικας έπιανε το ξέφρενο  
καλοκαιρινό του τραγούδι από το πρωί και δεν σταματούσε παρά μόνο  
όταν βράδιαζε.
—Ε, μέρμηγκα, φώναξε μια μέρα. Σταμάτα και λιγάκι! Έλα να τραγουδήσουμε 
παρέα!
—Δεν προλαβαίνω, γείτονα, απάντησε το μυρμήγκι. Έχω πολλή δουλειά  
ακόμα. Το καλοκαίρι τελειώνει σε λίγο κι έχω αρκετό χώρο στην αποθήκη  
να γεμίσω.
—Η ζωή περνάει γρήγορα, φίλε, λέει ο τζίτζικας. Κοίτα να την γλεντήσεις  
κι άσε τις έγνοιες. Ο χειμώνας είναι μακριά ακόμα! Ύστερα έπιασε πάλι το  
τραγούδι και δεν ξαναπρόσεξε το μυρμήγκι για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.
Όταν ήρθε ο χειμώνας, τα φύλλα του δέντρου έπεσαν κι η βροχή μαστίγωνε  
τα γυμνά κλαδιά. Μάταια έψαχνε ο τζίτζικας ένα μέρος για να προφυλαχτεί 
από το κρύο. Όσο για τροφή, ούτε λόγος. Πεινασμένος και κρυωμένος  
χτύπησε την πόρτα του μυρμηγκιού.
—Άνοιξέ μου, γείτονα, τον παρακάλεσε. Πεινάω και κρυώνω!
—Όταν ήταν καλοκαίρι εγώ έχτισα φωλιά και μάζεψα τροφή για τον χειμώ-
να. Εσύ τραγουδούσες όλη την ημέρα και δεν νοιάστηκες για τίποτα. Λυ-

πάμαι, φίλε μου, του απάντησε το μυρμήγκι και του έκλεισε την πόρτα.
«Δίκιο έχει» σκέφτηκε το τζιτζίκι κι έφυγε 

ψάχνοντας αλλού καταφύγιο.
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Ας γράψουμε το Α, α. Ένωσε τις καρτέλες με τα όμοια σχήματα.

• • • •

• • • •

Ας γράψουμε το B, β.
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