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Μαθαίνω εύκολα και γρήγορα!

H  σωστή προετοιμασία
για την ομαλή μετάβαση

στο σχολείο

Άσκηση
βασικών

δεξιοτήτων

Γραμμένα 
από έμπειρους
παιδαγωγούς

με

Προσοχή!
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Περιέχει μικρά κομμάτια.

Aπό 3 ετών

Προσχολική
εκπαίδευση

Aπό 3 ετών

Προσχολική
εκπαίδευση

Απλές δραστηριότητες για την άσκηση βασικών δεξιοτήτων 
και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Στο βιβλίο Παίζω με τα σχήματα και τα μοτίβα τα παιδιά:

• αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα, 

• αναγνωρίζουν και συμπληρώνουν μια ακολουθία (μοτίβο), 

• μαθαίνουν τα μεγέθη,

• αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με ευχάριστο 
και δημιουργικό τρόπο!

Με

αυτοκό
λλητα
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Περιεχόμενα



Ζευγάρια
Ένωσε τα ζευγάρια.
Χρωμάτισε κάθε ζευγάρι με το ίδιο χρώμα.
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Ένωσε τα ζευγάρια.
Χρωμάτισε κάθε ζευγάρι με το ίδιο χρώμα.
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