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Η ζέβρα χορεύει στο ψηλό, πράσινο χορτάρι. 
Ποιος άλλος διασκεδάζει μαζί της;

χ  χορτάρι

σ  σύννεφο

Υπάρχουν λουλούδια μαζί 
με το χορτάρι. Μπορείς 
να τα χρωματίσεις ροζ;

Πόσα είναι τα πουλιά 
όλα μαζί;

Γράψε τον αριθμό.



Ο ουρανός είναι γαλάζιος 
με μικρά σύννεφα.

Γράψε…

Μπορείς να βρεις τα αυτοκόλλητα και να τα κολλήσεις;
1 κόκκινη 
πεταλούδα

2 μικρά 
πουλιά

1 μοβ 
πεταλούδα

ζ  ζέβρα

δ  δέντρο 

Ποιο από τα παρακάτω είναι 
το σχέδιο της ζέβρας; 

Σημείωσε x στη σωστή απάντηση.



Τα γράμματα της αλφαβήτας! 
Μπορείς να τα γράψεις;



1
2
3
4
5

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