


Υλικά που θα σου χρειαστούν:

το μυαλό σου

γόμα

ένα μολύβι

ψαλίδι

Όρεξη να διασκεδάσεις

(και να σκεφτείς λιγάκι)

χα χα χα χα χα !!!



Προσοχή!

αυτό είναι  
μια πατάτα

νιάου

αυτό είναι  
ένα άγριο σκυλί

αυτή είναι η 
αυτοπροσωπογραφία  

της συγγραφέα

η απόδειξη:

Η συγγραφέας αυτού του βιβλίου γράφει ωραία,  
αλλά είναι άσχετη στο σχέδιο.



Αν είσαι έτοιμος(-η)  
για αυτό το ταξίδι  
στον κόσμο των λέξεων, 
υπόγραψε εδώ:

Ημερομηνία:
Όνομα:
Επώνυμο:
Είμαι:

και βάλε εδώ  
την πιο περιποιημένη  
υπογραφή σου:

κορίτσι
αγόρι
γιγάντιο χάμστερ



Ξεκινάμε με μια ερώτηση
που μπορεί να είναι και παγίδα:

ΣΕ ΤΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ  
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ  
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ;

Για να λες αυτό που σκέφτεσαι
Για να φτιάχνεις όμορφες φράσεις
Για να κάνεις ορθογραφικά λάθει λάθη
Για να βράζεις μακαρόνια
Για να διασκεδάζεις με τους φίλους σου
Για να συζητάς με τους γονείς σου
Για να κάνεις νέους φίλους
Για να κάνεις πλάκες στο τηλέφωνο

(συνεχίζεται)

Τσέκαρε τις σωστές απαντήσεις:



Για να εκφράζεις τις επιθυμίες σου

Για να λες τη γνώμη σου
Για να εξηγείς τον λόγο που είσαι λυπημένος (όταν είσαι λυπημένος)
Για να γράφεις και να διηγείσαι ιστορίες
Για να λες τραγούδια
Για να γράφεις ερωτικά γράμματα
Για να παρηγορείς τους άλλους
Για να μοιράζεσαι τις εντυπώσεις σου
Για να γράφεις ημερολόγιο ή γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Απάντηση:

ΟΛΑ ΣΩΣΤΑ  
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ  
ΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΛΑ ΣΩΣΤΑ  
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ  
ΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ



Πανεύκολο παιχνίδι

Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά αντιστοιχίζοντάς τα με τους αριθμούς

γράψε τη λέξη εδώ: 

Η πιο σημαντική λέξη  
στον κόσμο μπερδεύτηκε!
Η πιο σημαντική λέξη  

στον κ�σμο μπερδεύτηκε!

A

Η
A

Γ

A
ΠΠ

A
Η

Γ



Σ’ αυτή τη σελίδα μπορείς να γράψεις  

τις λέξεις που βρίσκεις πολύ  
πολύ ωραίες



Προσοχή: Η σελίδα αυτή περιέχει 
μαγικές λέξεις!

Τσέκαρε τις μαγικές λέξεις:

Ευχαριστώ

Σοκολάτα

Ηλεκτρική σκούπα
Παρακαλώ
Διαστημόπλοιο

Αγάπη
Χνουδωτός
Συγγνώμη
Τορτελίνια

Υπολογιστής

Τι είναι για σένα μια μαγική λέξη; 



Κι όμως!  
Δεν πρέπει να 
ξεχνάς ποτέ 
ότι, κάποιες 

φορές, οι λέξεις 
έχουν μαγικές 

δυνάμεις!!!

άμπρα κατάμπρα



Πολύ σημαντικό!

Κάποιες φορές οι λέξεις 
πληγώνουν και πονάνε

Τι άσχημος που είσαι! Είσαι χαζός!

Βρομάς!

Δε σ’ αγαπάω πια!

Κάποιες φορές όμως,  
οι λέξεις μάς γιατρεύουν και 
μας κάνουν καλό

Σ’ αγαπώ

Μην ανησυχείς. 
Εγώ είμαι εδώ!

 Μη δίνεις 
σημασία


