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με τους αγαπημένους μου ήρωες

Γιόρτασε μαζί με τον Όλαφ και τους φίλους του 
αυτή την ξεχωριστή μέρα!

Η σειρά της Disney Διαβάζω διασκεδάζοντας με τους αγαπημένους μου 
ήρωες, για παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν, είναι σχεδιασμένη από παι-
δαγωγούς ειδικευμένους στην πρώτη επαφή των παιδιών με τα βιβλία. Τα 
τρία επίπεδα της σειράς σάς βοηθούν να επιλέξετε το κατάλληλο κάθε φορά 
βιβλίο, ανάλογα με την αναγνωστική ετοιμότητα του παιδιού σας.

Γνώριμοι χαρακτήρες και απλό περιεχόμενο που βοηθούν τα παιδιά να 
ταυτιστούν με τους ήρωες και να προβλέψουν την εξέλιξη της ιστορίας.

• Ευανάγνωστα γράμματα.
•  Μία έως τρεις αράδες σε κάθε σελίδα.
• Απλές προτάσεις.
• Εύκολες λέξεις και οικείο λεξιλόγιο.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Μεγαλύτερες ιστορίες που καλλιεργούν τη γλωσσική ικανότητα του παιδιού.

• Δύο ή περισσότερες αράδες κειμένου σε κάθε σελίδα.
• Μεγαλύτερες προτάσεις.
• Πιο ευρύ και ποικίλο λεξιλόγιο.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

Ιστορίες με ευρύτερη πλοκή που ασκούν την προσοχή και αναπτύσσουν  
τη φαντασία.

• Περισσότερες αράδες κειμένου σε κάθε σελίδα.
• Σύνθετες προτάσεις που ποικίλλουν σε μέγεθος και δυσκολία.
• Πλουσιότερο και εκτενέστερο λεξιλόγιο.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

με τους αγαπημένους μου ήρωες

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΌΝΤΑΣ
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Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα.

Είναι τα γενέθλια του Όλαφ!

Η Άννα, μόλις ξύπνησε, έτρεξε  

να βρει την Έλσα. 



   Μια υπέροχη πρόσκληση για το πάρτι των 
γενεθλίων σου!

 • Κόψε την πρόσκληση. 
 •  Συμπλήρωσε όσα χρειάζεται να γνωρίζουν  

οι καλεσμένοι σου.
 •  Φωτοτύπησε την πρόσκληση και συμπλήρωσε  

στην καθεμιά το όνομα του φίλου ή της φίλης σου.

Πρόσκληση

Θα σε περιμένω στο πάρτι μου 

που θα γίνει

...............................................................................

και ώρα ..............................................................

Διεύθυνση: ....................

.........................................

..........................................

Τηλ. ................................

Θα περάσουμε υπέροχα!
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