Σύμφωνα
με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών
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Παιχνίδια

1

Όμορφα κοχύλια

Σήμερα, βρήκα ένα κοχύλι,
εκεί στη θάλασσα, στην παραλία.
Το πήρα, το έπλυνα
και το έβαλα στο αυτί μου,
κι αυτό μου είπε μια ιστορία.
Ύστερα το έκρυψα, κανείς
να μην το βρει,
μονάχα σε μένα ιστορίες να πει.

1 Κατανόηση κειμένου

Διάγραψε τα σχέδια που δεν ταιριάζουν με όσα λέει το ποίημα.
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4 Γράμματα (Ο ο, Α α)

Γράψε τα κεφαλαία Ο και Α, κι ύστερα τα μικρά ο και α.
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3 Μέτρηση μέχρι το 5
Χρωμάτισε 2 αστερίες

, 3 κάβουρες

και 5 κοχύλια
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4 Κάστρα στην άμμο

Κόλλησε τα αυτοκόλλητα και φτιάξε ένα ίδιο κάστρο.
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5 Ζωάκια με κουβαδάκια
Ένωσε κάθε θαλάσσιο ζωάκι με το κουβαδάκι που του ταιριάζει.
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ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ!
ΜΠΡΑΒΟ!
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KΟΛΛΗΣΕ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

.

Μια πρωτότυπη σειρά βιβλίων με παιγνιώδεις
δραστηριότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.
Για παιδιά
που
τελείωσαν
το

Nηπιαγωγείο
(4-5 ετών)

Χάρη στην ποικιλία δραστηριοτήτων, την έγχρωμη
εικονογράφηση και τη χρήση αυτοκόλλητων, τα παιδιά
ασκούνται στην Πρώτη γραφή, την Πρώτη ανάγνωση,
τα Μαθηματικά και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω
τους. Έτσι, καλλιεργούν τις δεξιότητές τους
και προετοιμάζονται για το Δημοτικό σχολείο.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Για την
Προσχολική
Εκπαίδευση /
Νηπιαγωγείο

Για παιδιά
· που ετοιμάζονται
για το προνήπιο
· που τελείωσαν
το προνήπιο
· που τελείωσαν
το Νηπιαγωγείο

Για παιδιά που τελείωσαν
· την Α΄ Δημοτικού
· τη Β΄ Δημοτικού

Για το
Δημοτικό

· τη Γ΄ Δημοτικού
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