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Eυχαριστώ, μέλισσα!

1

ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ

Λ

ίλα, έλα να φας! φώναξε η μαμά.
− Ωχ! Κάνει τόση ζέστη! Δεν έχω όρεξη να σηκωθώ…
− Καλά, έχω μια ιδέα, απάντησε η μαμά.
Ξαφνικά, ακούω μπζζζζ! Και μια μέλισσα
εμφανίστηκε ακριβώς κάτω από τη μύτη
μου. Κρατάει με τα μικρά της ποδαράκια μια
φέτα ψωμί με μαρμελάδα!
− Μιαμ! Κι είχα μια πείνα! αναφώνησα.
− Ευτυχώς που τα έντομα είναι
φίλοι μου, είπε η μαμά πανηγυρίζοντας.
− Έλα, μικρή μέλισσα. Λίγη μαρμελάδα για να σε ευχαριστήσω…

—
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Κατανόηση κειμένου *

α. Γιατί η Λίλα δε θέλει να πάει να φέρει το κολατσιό της;
Κοιτάει τηλεόραση. 

Δε θέλει να σηκωθεί. 

Δεν πεινάει. 

β. Ποιος της φέρνει το ψωμί με τη μαρμελάδα;
Η γιαγιά της. 

Ένα μικρό ποντίκι. 

Μια μέλισσα. 

γ. Με ποιον τρόπο η Λίλα ευχαριστεί τη μέλισσα;
Μοιράζεται το κολατσιό της μαζί της. 
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Της δίνει ένα φιλί. 

Τη γαργαλάει. 

Το σωστό φωνήεν

Συμπλήρωσε τις λέξεις με τα φωνήεντα που λείπουν.
Βάλε τόνο όπου χρειάζεται.
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τη σελίδα όσα πρέπει
να γνωρίζεις, για να
λύσεις την άσκηση.
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Τι είναι
νναακκάάννεειι αυτό που μπορεί
ττοονγ
μένοντας γύύρροοττοουυκκόόσσμμοουυ
στη γωνιά
του;
Το γραμ

iques

Aίνιγμα

Picto aide français
Διάβασε σε αυτή

Βλ. σελ. 55

Κοίτα τον αριθμό. Σχεδίασε τους κύκλους που λείπουν ή διάγραψε αυτούς που
περισσεύουν.
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Picto aide histoire/EMC

Picto aide Anglais

Ένα, δύο, τρία πέταλα…

Σχεδίασε σε κάθε λουλούδι τόσα πέταλα όσα λέει ο αριθμός στη γλάστρα.
Picto aide sciences
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ΜΕ ΛΕΤ Η Π ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ
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Ποιος μας δίνει τι;

Μ Εανά
ΛΕΤ
ΗταΠσχέδια
ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟ
ΝΤΟ μαζί.
Σ
Ένωσε
δύο
που πηγαίνουν
Χρωμάτισε με το ίδιο χρώμα τις λέξεις που πηγαίνουν μαζί.

το γουρούνι

η αγελάδα

οι μέλισσες

η κότα

το μέλι

το γάλα

τα αυγά

το ζαμπόν

Τελείωσες;
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ΜΠΡΑΒΟ!

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

Α΄ Δημοτικού
(6-7 ετών)

Χάρη στην ποικιλία δραστηριοτήτων και το πλούσιο
εικονογραφικό υλικό, τα παιδιά επαναλαμβάνουν ενότητες της σχολικής ύλης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αγγλικά), ενώ ασκούν την κριτική
τους ικανότητα και περνούν ευχάριστες ώρες με εκπαιδευτικά παιχνίδια (κουίζ, λαβύρινθοι, αινίγματα κ.ά.).

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Για το
Δημοτικό
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