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Καλώς όρισες στη Φωτεινούπολη!

Καλώς όρισες στη Φωτεινούπολη, την 
πολυάσχολη πόλη όπου ζει η Ρόζη. Η 
Ρόζη μόλις ξεκίνησε να εργάζεται ως 
δασκάλα στον παιδικό σταθμό κι έχει 
σκοπό να κάνει την τάξη της όμορφη 
και να μάθει στους μαθητές της πολλά 
πράγματα. Ψάξε να βρεις πώς πηγαίνει 
ο κάθε μαθητής στον παιδικό σταθμό! 

Τα λουλούδια 

της Φλώρας

Είμαι η Μπέτυ! 
Λατρεύω τη δουλειά 
μου στο μουσείο!

Ο Πίκερτον οδηγεί 
το σχολικό που πάει τα 
παιδιά στον παιδικό 
σταθμό και στις εκδρομές.

Β

Ν

Δ Α

Είμαι 
ο Τζίμι!

Είμαι η Λίλη 
και πηγαίνω στη 
δουλειά μου, στο 

μαγαζάκι του 
μουσείου.

Καλημέρα!

Είναι τέλεια 
να πηγαίνεις στον 
παιδικό σταθμό με 

το σχολικό!
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ΣΧΟΛΙΚΟ



Καλώς όρισες στη Φωτεινούπολη!

παντοπωλείο

Η μπουτίκ της Ανθούλας

Καφέ

Παγωτα Ο ΠιγκΟυινΟς

Τα παιδιά είναι πολύ προσε-
κτικά όταν πηγαίνουν στον 
παιδικό σταθμό. Περνούν τον 
δρόμο μόνο από τις διαβάσεις.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Είμαι 
ο Σπάικ!

Γεια, 
είμαι ο 

Ίζι!

Είμαι η Άμπι! 
Τι θα κάνουμε 
σήμερα στο 

σχολείο;

Γεια, είμαι 
ο Τζος!

Είμαι 
η Χάριετ!
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Η Ρόζη πηγαίνει στον 
παιδικό σταθμό πολύ νω-
ρίς έτσι ώστε να περιμένει 
τους μαθητές της και να 
τους καλωσορίζει!

Καλά να περάσετε 
στον παιδικό 

σταθμό, παιδιά!



Φτιάξε τον δικό σου παιδικό σταθμό!
Μπορείς να δημιουργήσεις τον δικό σου παιδικό 
σταθμό και το σχολικό του χρησιμοποιώντας τις 
αποσπώμενες φιγούρες της διπλανής σελίδας. 
Το μόνο που έχεις να κάνεις, 
είναι να ακολουθήσεις 
τα επόμενα βήματα.

Για τη δραστη- ριότητα αυτή θα χρειαστείς κόλλα.

Βήμα Νο1
Κόψε προσεκτικά ολόκληρη 
τη σελίδα με τις αποσπώμενες 
φιγούρες ακολουθώντας 
τις τελίτσες κατά μήκος της 
ράχης του βιβλίου. Μετά πίεσε 
απαλά κάθε φιγούρα μέχρι να 
αποκολληθεί.

Κόψε εδώ

Βήμα Νο2

Δί
πλ

ω
σε

Δίπλωσε όσο πιο καλά μπορείς τις 
φιγούρες στα σημεία όπου βρίσκονται 
οι διακεκομμένες γραμμές.

Βήμα Νο3
Άπλωσε λίγη κόλλα στα αυτάκια 
με τα ροζ ΧΧΧ και στη συνέχεια 
ένωσέ τα με τα αυτάκια που έχουν 
μπλε ΧΧΧ. Κόλλησε τα αυτάκια με 
το αντίστοιχο νούμερό τους 
(το 1 θα κολλήσει με το 1, το 2 
με το 2 κ.ο.κ.). 

Βήμα Νο4
Μπορείς να κατεβάσεις και να 
τυπώσεις κι άλλα κτίρια της 
Φωτεινούπολης στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.worldofvioletrose.com. 
Για καλύτερα 
αποτελέσματα τύπωσέ 
τα σε λεπτά χαρτόνια Α4. 

ΚΟ
ΛΛΑ

ΚΟΛΛΑ

Καλό είναι 
να ζητήσεις τη 
βοήθεια ενός 

μεγάλου! 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
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Κόψε εδώ

Δίπλωσε το 
ένα αυτάκι 
προς τα εμπρός 
και το άλλο 
προς τα πίσω. 
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Φτιάξε τον δικό σου παιδικό σταθμό! – σελ. 4
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Κόψε εδώ

Φτιάξε τον δικό 
σου παιδικό σταθμό! 

– σελ. 4
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