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Μαγικά 
χρώματα

Θυμήσου τα 7 χρώματα του ουράνιου 
τόξου και χρωμάτισε κάθε 
βατραχάκι με διαφορετικό

χρώμα.

Στη γειτονιά των χρωμάτων κατοικεί 
η μάγισσα Παρδαλή. Της αρέσουν όλα τα 
χρώματα και δεν αντέχει τη μονοχρωμία. 

Μια μέρα κατέβηκε στη λίμνη και με 
το μαγικό της ραβδί μεταμόρφωσε όλα 
τα πράσινα βατραχάκια που συνάντησε 
στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κάθε 

βάτραχος κι άλλο χρώμα.

Από το 
βιβλίο



Oι διακεκομμένες γραμμές σού δείχνουν πώς θα γράψεις 
τον αριθμό 3 σωστά. Ένωσε με το μολύβι σου τις γραμμές 
και ο αριθμός σου είναι έτοιμος να τον χρωματίσεις ροζ.
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Γράψε τον αριθμό 3 σωστά.

Oι διακεκομμένες γραμμές σού δείχνουν πώς θα γράψεις 
τον αριθμό 3 σωστά. Ένωσε με το μολύβι σου 

τις γραμμούλες και ο αριθμός σου είναι έτοιμος 
να τον χρωματίσεις ροζ.

Γράψε 
τον αριθμό 3  σωστά
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Γράψε τη λεξούλα του 3 .
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Από το 
βιβλίο
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 ψάξε, βρες και κύκλωσέ τον.
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Aνέβα τον πύργο μαζί μ0υ, φτάσε μέχρι τον 3ο όροφο και χρωμάτισε ως εκεί.

Ποιος αριθμός ακολουθεί;

Ας μετρήσουμε.
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Από το 
βιβλίο



Από το 
βιβλίο



Χρωμάτισε όλα τα ορθογώνια στην εικόνα και ο κύριος Ορθογώνιος θα βρει τον δρόμο για τη βαλίτσα του.

Από το 
βιβλίο



ΓΛΩΣ ΣΑ Hλιοπροστασία 

Διάβασε τις λέξεις με τη βοήθεια των εικόνων, για να δεις τι χρειάζεσαι 
για να προστατευτείς από τον ήλιο, το καλοκαίρι. Έπειτα, αντίγραψε τις 
λέξεις στο σταυρόλεξο. 

 

 

ΚΑΠΈΛΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΟΜΠΡΈΛΑ ΓΥΑΛΙΑ

Από το 
βιβλίο



ΜΑΘΗΜΑΤ Ι ΚΑ Μικρό καλοκαιρινό πρόβλημα

Eσύ μετράς τα παγωτά που τρως το καλοκαίρι; Τα παιδάκια στην εικόνα τα 
μετρούν. Βρες πόσα παγωτά έχουν φάει ως τώρα και γράψε στο κουτάκι τον 
αριθμό. Έπειτα, κύκλωσε το παιδάκι που έχει φάει τα πιο πολλά παγωτά.

Από το 
βιβλίο



Από το 
βιβλίο



Από το 
βιβλίο



Τράβηξε μια γραμμή, για να βοηθήσεις 
το τέρας να φτάσει στη σπηλιά του.

Από το 
βιβλίο



Κάνε σχέδια στον δίδυμο δράκο.

Από το 
βιβλίο



Πολλοί το ψάχνουν, μερικοί λένε ότι το είδαν, αλλά υπάρχει άραγε στ’ αλήθεια; 
Υπάρχει δηλαδή ένα τέρας που ζει στα βαθιά, μαύρα νερά της λίμνης Λοχ Νες
στη Σκοτία ή είναι μόνο ένα κομμάτι κούτσουρο που επιπλέει 
και το περνάνε για τέρας; 

Ζωγράφισε το τέρας του Λοχ Νες. Θα σε βοηθήσουν οι οδηγίες παρακάτω.

Το τέρας του Λοχ Νες 

Πώς να το ζωγραφίσεις

Ζωγράφισε 
μια ουρά.

Ζωγράφισε ένα 
ημικύκλιο, κι άλλο 
ένα μέσα του.

Με ένα μολύβι 
τόνισε το 
περίγραμμα.

Σχεδίασε τεθλασμένες γραμμές, 
ρίγες ή άλλα σημάδια.

Ζωγράφισε 
ένα οβάλ.

Ζωγράφισε κι άλλα 
ημικύκλια. Αυτά που 
είναι πιο κοντά στο 
κεφάλι είναι πιο 
μεγάλα από τα άλλα.

Βάλε ένα 
λοφίο πάνω 
στο κεφάλι.

Ζωγράφισε 
έναν μακρύ 
λαιμό.

Βάλε μάτια, 
στόμα και 
κοφτερά δόντια. 

Από το 
βιβλίο



Η πειρατική σημαία

Να μερικές εικόνες που σου δίνουν ιδέες για τη σημαία σου.

Κάθε πειρατικό πλοίο είχε τη δική του πειρατική σημαία που σκορπούσε 
τον φόβο και τον τρόμο σε όποιον την αντίκριζε. Συνήθως είχε πάνω μια 
νεκροκεφαλή αλλά υπήρχαν και άλλες εικόνες, για να τρομάζουν τα 
διερχόμενα πλοία. 

Φτιάξε τη δική σου πειρατική σημαία.

Από το 
βιβλίο



Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα
τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562
e-mail: metaixmio@metaixmio.gr
www.metaixmio.gr

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΤΈΛΈΙΩΤΈΣ ΩΡΈΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ 

Τέρμα η βαρεμάρα και η γκρίνια. 
Με τα νέα βιβλία των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
δε χρειάζεσαι ούτε τάμπλετ ούτε τηλεόραση. 
Ξεφύλλισε αυτό το φυλλάδιο για να πάρεις 

μια μικρή γεύση από τα κουίζ, τα σταυρόλεξα, 
τους γρίφους και τα άλλα παιχνίδια μνήμης, 
παρατηρητικότητας, σκίτσου, φαντασίας και 

άσκησης δεξιοτήτων που θα βρεις στα βιβλία.

ΜΕΓΆΛΟΣ ΔΙΆΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Συμπλήρωσε μια από τις δραστηριότητες του φυλλαδίου, ανέβασέ τη 

με φωτογραφία στο www.metaixmio.gr/drastiriotites στην ειδική φόρμα 
έως 30/06/2019 και θα μπεις στην κλήρωση του διαγωνισμού. 

Πέντε τυχεροί κερδίζουν τρία βιβλία της επιλογής τους από το φυλλάδιο 
που κρατάς στα χέρια σου. Μην ξεχάσεις να μας γράψεις το όνομα, 

την ηλικία και τα υπόλοιπα στοιχεία σου (email και τηλέφωνο).


