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Αγαπητοί γονείς, 

Τα βιβλία της σειράς 
Μαθαίνω με τους αγαπημένους μου ήρωες 
καινοτομούν στον χώρο της προσχολικής 
και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. 
Είναι το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο 
για να στηρίξετε το παιδί σας 
στα πρώτα του σχολικά βήματα.

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε μια σειρά από εξελικτικά δομημένες 
δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για να καλλιεργήσει το παιδί σας τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη σχολική επιτυχία. Αυτοκόλλητα, 
παιχνίδια και βιβλιαράκια βοηθούν το παιδί σας να μάθει να διαβάζει.

Κάθε παιδί μαθαίνει να διαβάζει με διαφορετικό ρυθμό. Χρειάζεται χρόνος 
και εξάσκηση. Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση κειμένου παίζει το γνωστικό 
υπόβαθρο. Για να μπορέσει το παιδί να κατανοήσει διαφορετικά είδη κειμένων, 
πρέπει να γνωρίζει τα θέματα τα οποία πραγματεύονται τα κείμενα. Εάν 
διαβάζετε καθημερινά στο παιδί σας, εάν χρησιμοποιείτε πλούσιο λεξιλόγιο, 
το βοηθάτε να αποκτήσει γνώσεις και να εμπλουτίσει και το δικό του λεξιλόγιο. 

Σεβαστείτε το επίπεδο του παιδιού σας και χρησιμοποιήστε τις 
δραστηριότητες του βιβλίου για να διασκεδάζει ενώ διαβάζει κείμενα. Μην το 
πιέζετε, ενθαρρύνετέ το και επιβραβεύστε την προσπάθειά του.

Με τη σειρά Χαρούμενο Σχολείο χτίζετε τις βάσεις 
για τη νοητική και συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού σας και 
τη μετέπειτα θετική του στάση 
στη μάθηση. 
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Ας αντιστοιχίσουμε
Παίξτε ένα παιχνίδι με το παιδί σας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω κάρτες.
Πριν ξεκινήσετε, δείξτε του πώς οι κάρτες ταιριάζουν σε ζεύγη ανάλογα με τις εικόνες (αιτία-αποτέλεσμα): 

Στη συνέχεια, παίξτε το παιχνίδι:
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Τα βιβλία της σειράς Μαθαίνω με τους αγαπημένους 
μου ήρωες, σχεδιασμένα από έμπειρους παιδαγωγούς της προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτή-
σουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις απαραί-
τητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, είναι 
το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για να στηρίξετε το παιδί σας στα 
πρώτα του σχολικά βήματα.
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