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Παρέα με τη Χαρά τη μαγισσούλα και τον γάτο της τον Χάρη, 
τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα:

• Να παίξουν και να ζωγραφίσουν.

• Να έρθουν σε επαφή με χριστουγεννιάτικα έθιμα 

και παραδόσεις του τόπου μας.

• Να κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.

• Να γνωρίσουν τα χρώματα, τα σχήματα, τα μεγέθη και τους αριθμούς.

• Να ανακαλύψουν τα φωνήματα, τα γράμματα, τις λέξεις 

και να πειραματιστούν με τη γραφή και την ανάγνωση.

• Να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, 

τη λεπτή κινητικότητα, τη φαντασία τους.

Στο τέλος του βιβλίου δίνονται:
Ιδέες για χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ευχάριστες δραστηριότητες 
για τον χειμώνα και τα Χριστούγεννα και προσφέρεται 

για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και δημιουργίας την περίοδο 
των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Στην ίδια σειρά 
κυκλοφορούν:
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Συντροφιά με τα ζώα

Tα παιδιά παίζουν με τα πουλιά, τους σκίουρους και τους σκαντζόχοιρους.
Παρατήρησε την εικόνα, μέτρησε και γράψε τον σωστό αριθμό στο κουτάκι. 
Έπειτα χρωμάτισε την εικόνα. 
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Ποιος άφησε τα ίχνη του στο χιόνι για να φτάσει 
στον χιονάνθρωπο; Παρατήρησε και ένωσε σωστά.

Ίχνη στο χιόνι
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Η ζωγραφιά του χειμώνα

Αυτή η σελίδα είναι για σένα.
Φτιάξε τη ζωγραφιά του χειμώνα με όμορφα χρώματα. 
Δώσε στη ζωγραφιά σου έναν τίτλο.
 

Τίτλος :
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Παρατήρησε τις εικόνες και χρωμάτισε μόνο τα αντικείμενα 
που θα πάρεις μαζί σου στην εκδρομή στο χιονισμένο βουνό. 

Εκδρομή στα χιόνια
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Οι σκιέρ

Ένωσε τις τελίτσες και σχημάτισε τις διαδρομές που πρέπει 
να ακολουθήσουν οι σκιέρ για να κατεβούν την πίστα. 
Τέλος, χρωμάτισε τις στολές τους όπως σου αρέσει. 

ΤΕΡΜΑ
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Πεινασμένα πουλιά 

Τα πουλιά τον χειμώνα δυσκολεύονται να βρουν σποράκια.
Σχεδίασε σε κάθε πιάτο τόσα σποράκια όσα σου λέει ο αριθμός.  

4 2

5

1

3



Παιχνίδια με τους αριθμούς

Χρωμάτισε σε κάθε σειρά τόσα όσα σου ζητάει ο αριθμός. 
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Αγώνες σκι 

Πόσοι είναι οι σκιέρ στην εικόνα;  Μέτρησέ τους, χρωμάτισε τόσα 
κουτάκια όσοι είναι οι σκιέρ και κύκλωσε τον σωστό αριθμό στην 
αριθμογραμμή. Έπειτα χρωμάτισε την εικόνα όπως σου αρέσει. 
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