
Μαθαίνω να διαβάζω με αυτοκόλλητα

αυτοκόλλητα

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Συμπλήρωσε την ιστορία κολλώντας 
στη θέση των λέξεων το σωστό αυτοκόλλητο και κάνε 

τα πρώτα σου βήματα στον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης, 
διασκεδάζοντας παρέα με τα αγαπημένα σου Στρουμφάκια. 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ  80055

ISBN: 978-618-03-0055-0

3

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2015

Τίτλος πρωτοτύπου: J’apprends à lire avec les Schtroumpfs: Les 4 Saisons

Απόδοση – Διόρθωση 
τυπογραφικών δοκιμίων: Μάρω Ταυρή
Μακέτα εξωφύλλου: Ιωάννα Γιουντέρη

ISBN 978-618-03-0055-0
ΒOΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80055 
Κ.Ε.Π. 3251  Κ.Π. 5412

2015, Εκδόσεις ΜΕΤAΙΧΜΙO (για την ελληνική γλώσσα)

Eκδόσεις ΜΕΤAΙΧΜΙO, Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα, 
τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562
http://www.metaixmio.gr, e-mail: metaixmio@metaixmio.gr

2015

σάντουιτς
πετσέτα

κουλούρα

Το καλοκαίρι έφτασε. Ο Χουζούρης κοιμάται στην    

του, με το κεφάλι ακουμπισμένο σ’ ένα  .  Όμως, με 

το   στο χέρι, ο Χαχανούλης ετοιμάζεται να του 

κάνει μια φάρσα! Στη λίμνη, ο Σκουντούφλης μαθαίνει να κολυ-

μπάει, φορώντας μια  .  Ο  Λιχούδης, πάλι, με μια 

γύρω από τον λαιμο του, προτιμάει να φάει   

με μαρμελάδα.

ψαλίδι

μαξιλάρι

αιώρα
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χαλάζι

Είναι η πρώτη μέρα του χρόνου που κάνει καλό καιρό. Τα Στρουμ-

φάκια έχουν φτιάξει ένα και έχουν πάει για πικ νικ. 

Μόλις βάζουν τα    πάνω στο   , όμως, 

αρχίζει να πέφτει δυνατό !
πιάτα

τραπεζομάντιλο

γλυκό



Επιτέλους, ήρθε η άνοιξη. Τα πουλιά έχουν φτιάξει τη    

τους. Σήμερα τρία   βγήκαν από τα    τους. 

Όχι, Ντορεμί, μην τα τρομάξεις με την    σου!
τρομπέτα

πουλάκια
αυγά

φωλιά
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