
Αρχίζω Γραφή και Ανάγνωση
Γράφω, παίζω, µαθαίνω! Αναπτύσσω τη λεπτή κινητικότητα, 

εξασκούµαι στην πρώτη γραφή και ανάγνωση.



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Εκδόσεις iSCOOL
Για τα κείµενα, την ύλη και τον σχεδιασµό της έκδοσης συνεργάστηκαν και επιµελήθηκαν:

∆ήµητρα Καραµαούνα

ΒΑ (Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστηµίου Πατρών)

ΜΑ (Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική πράξη του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου)

ΜΑ (Σχολική Συµβουλευτική και Καθοδήγηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Φανή Παπαϊωάννου

ΒΑ (Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Μαρία Βασιλείου

BA (Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Κρήτης)

Αριστέα Λιακοπούλου 

ΒΑ (Τµήµα Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών)

MSc (Kλασικές Σπουδές του Πανεπιστηµίου Πατρών)

ΜΑ (Κλασικές Σπουδές του Πανεπιστηµιακού Κολεγίου του Λονδίνου, UCL)

1η Έκδοση : Ιανουάριος 2021

Εκδοτικός Σχεδιασµός : Εκδόσεις iSCOOL ( Εµπορικό Σήµα της FILIA LAB S.A. )

Καλλιτεχνική & Γραφιστική Επιµέλεια: FILIA LAB S.A.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Ν. 2121/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά και απολύτως η χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια του Εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάση 
δεδοµένων, αναµετάδοση (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη), φωτοανατύπωση, µετάφραση, διασκευή, τροποποίηση και εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του παρόντος έργου. 
Το παρόν έργο διατίθεται µόνο για προσωπική και όχι για εµπορική χρήση.

Copyright ©  2021 FILIA LAB S.A.   |  Ηρούς 4, 10442 Αθήνα  |  Τηλ. 210 5157 859, 211 8000 834

ISBN: 978-618-5291-49-5www.iscool.gre-mail: info@iscool.gr211 8000 834

Αγαπητοί γονείς,
στην iSCOOL δηµιουργούµε βιβλία µε γνώση, έµπνευση και χρώµα!

Η προσχολική µας σειρά, “365 µέρες στο Προνήπιο” αναπτύχθηκε από 

την εκπαιδευτική µας οµάδα µε έξυπνες ασκήσεις και δραστηριότητες, 

ειδικά σχεδιασµένες, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µικρών 

παιδιών, να προάγουν τις δεξιότητές τους και την αγάπη τους για γνώση!  

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε ένα ελκυστικό περιβάλλον, όπου τα 

παιδιά αξιοποιούν δηµιουργικά τον χρόνο τους, καλλιεργούν τα ταλέντα 

τους, αναπτύσσουν τις γνώσεις και την ευφυΐα τους.



Αν είσαι έτοιµος, φύγαµε!!!

Θα µάθουµε πολλά, 
θα παίξουµε, 
θα χρωµατίσουµε,
και θα καταφέρουµε
πολλά µαζί!

Μέσα από το βιβλίο 

που κρατάς στα χέρια σου,

θα κάνουµε ένα µαγικό ταξίδι

παρέα, σε έναν κόσµο

γεµάτο χρώµατα, γράµµατα, λέξεις

και ιστορίες!



Τα πρώτα µου χρώµατα!

πράσινο

κόκκινο

ροζ

κίτρινο

μπλε

Το κάθε µολυβάκι θα φτάσει στο δικό του ταµπελάκι, 
αν ακολουθήσεις τη γραµµή µε το σωστό το χρωµατάκι!



Το κάθε παιδάκι έχει µόνο ένα ζευγαράκι.
Βρες το, αντιστοίχισέ το, και ακριβώς ίδιο χρωµάτισέ το! 

Χρωµάτισε το ταίρι µου! 07



Έχω το µεγάλο. Ψάχνω το µικρόΜε µολύβι και φαντασία!

ΗΛΙΟΣ

ΦΕΓΓΑΡΙ

ΜΠΑΛΑ

ΛΟΥΛΟΥΔΙ

ΔΕΝΤΡΟ

Σχεδιάζω τις γραµµούλες, χρωµατίζω τις εικόνες,
και ζητώ βοήθεια, αν χρειαστεί, για να διαβάσω τις λεξούλες!



Χρωµατίζω και µαθαίνω!

ΚΑΡΑΒΙ

ΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΛΥΒΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΔΕΝΤΡΟ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Ένωσε τις γραµµούλες, χρωµάτισε τις εικόνες
και φώναξε δυνατά όλες τις λεξούλες!

09



ΒΑΛΕ

2 + 4 =

Κάτι δεν ταιριάζει...
Ποιο είναι αυτό που δεν ταιριάζει µε τα
άλλα, στην κάθε σειρούλα µε τα επαγγέλµατα;

ΓΙΑΤΡΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ
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ΒΑΛΕΚαινούργια επαγγέλµατα, µα πάλι κάτι δεν 
ταιριάζει! Εσύ, τι θέλεις να γίνεις όταν µεγαλώσεις; 

Μαθαίνω τα επαγγέλµατα

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
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AaAa

   πό την   
άκρη του   
αγρού
πετάχτηκε µια
αλεπού.

   µέριµνα 
κοιτούσε και 
τα αστέρια 
αναζητούσε.

Σχηµάτισε και 
χρωµάτισε τα αστεράκια
που φωνάζουν «Αα»!

Σχηµάτισε τα «Α»
και διάβασε την ιστορία
της µικρής αλεπούς.

Aα

AA

AΑ

Aa

Aa

Aα



Έχω το µεγάλο, ψάχνω το µικρό!
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Αρκούδα

Ελάφι

Ζέβρα
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Κάθε µεγάλο γραµµατάκι το κρατάει ένα ζωάκι, µα πρέπει να 
βρει το λουλουδάκι που έχει το µικρό το γραµµατάκι! 

Ένωσε τις παυλίτσες για να βοηθήσεις τα ζωάκια!



Κύκλωσε το 
όνοµά µου 
για να µε 
θυµάσαι!
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ς 
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Βαθιά µέσα στον βάλτο ζει 
ο Βύρωνας, ο βάτραχος. 
Με την όµορφη τη βάρκα 
και το ξύλινο κουπί 
συνέχεια βόλτες κάνει,
από εδώ κι από εκεί!

Όλοι οι φίλοι µου κρύφτηκαν. 
Θες να τους ψάξουµε µαζί; 

ΛΑΓΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΑΡΚΟΥΔΑ ΑΛΕΠΟΥ



Η συνέχεια στο
βιβλιοπωλείο σας!

Αρχίζω Γραφή και Ανάγνωση



ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!


