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Ο αρκούδος πάει βόλτα τους φίλους του.
Πες τις λέξεις που βλέπεις. Άρχισε με τη μέλισσα!

Το τρακτέρ του αρκούδου 
είναι κόκκινο.

Μπορείς να το χρωματίσεις;

  χ  χήνα

Τα φύλλα στα δέντρα 
είναι πράσινα. 

Γράψε…

μ  μέλισσα

τ τρακτέρ

Τι σχήμα είναι οι ρόδες του τρακτέρ; 

Βάλε x στη σωστή απάντηση.

κύκλος τετράγωνο οβάλ

ρ  ρόδα



τ τρακτέρ

Κόλλησε στο τρέιλερ του αρκούδου…

1 αγελάδα 1 άλογο 2 
γουρουνάκια

2 γατάκια

Τι σχήμα είναι οι ρόδες του τρακτέρ; 

Βάλε x στη σωστή απάντηση.

κύκλος τετράγωνο οβάλ

Ένα πουλί παρακολουθεί 
τον αρκούδο. 

Γράψε…

ρ  ρόδα



Τα γράμματα της αλφαβήτας! 
Μπορείς να τα γράψεις; 



Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 10!
Μπορείς να τους γράψεις και να μετρήσεις τα ζώα;

1
2
3
4
5
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