
Παίζω και θυμάμαι  
όσα έμαθα στην  

Βιβιάννα Λουκέρη, Νικολέτα Θεοφιλάτου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μύρισε καλοκαιράκι  
και ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές!

Πήραμε μαγιό, αντηλιακό, βατραχοπέδιλα και το βιβλίο  

που θα μας βοηθήσει να μην ξεχάσουμε όσα μάθαμε στην Ά  τάξη.

Χωρισμένο σε 10 εβδομάδες, όσες και οι εβδομάδες  

των καλοκαιρινών διακοπών, το βιβλίο αυτό καθοδηγεί  

τα παιδιά να οργανώσουν τον χρόνο τους και να ασκηθούν  

στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (Δευτέρα ως Παρασκευή).  

Επίσης, τα παροτρύνει να διαβάσουν αποσπάσματα από παιδικά 

βιβλία (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου)  

και να απολαύσουν τα προτεινόμενα παιχνίδια με την παρέα τους  

ή την οικογένειά τους (Σαββατοκύριακο).

Ένα πρωτότυπο βιβλίο-ημερολόγιο διακοπών  
που χάρη στις παιγνιώδεις δραστηριότητές του 
διευκολύνει την επανάληψη της σχολικής ύλης  

και ενισχύει την κριτική σκέψη των παιδιών.

Κυκλοφορεί επίσης
για τα παιδιά που τελείωσαν  

τη Β΄Δημοτικού
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1η
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7

Tις ημέρες αυτές θα θυμηθείς...

α Δεψ

 Αλφαβήτα: Φωνήεντα και σύμφωνα
 Συλλαβισμός
 Τονισμός
 Αλφαβητική σειρά

 Μοτίβα
 Αριθμοί ως το 20
 Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 10
  Έννοιες: «λιγότερο – περισσότερο» 

«μικρότερο – μεγαλύτερο»
 Προβλήματα
 Αριθμογραμμή

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σαββατο-κύριακο

Δευτέρα
α Δεψ Tρίτη

Τετάρτη
α Δεψ Πέμπτη

Παρασκευή
α Δεψ
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1η
εβδομάδα

α Δεψ

1 Συμπλήρωσε στα βαγόνια τα κεφαλαία ή τα μικρά γράμματα που λείπουν.

2  Το τρένο της αλφαβήτας συνεχίζει το ταξίδι. Σε κάποιο σημείο όμως τα βαγόνια 
χωρίζονται. Παρατήρησε τα τούνελ και συμπλήρωσε τα κεφαλαία και τα μικρά 
γράμματα στα βαγόνια.

Mετρώ και συμπληρώνω
Τα φωνήεντα είναι ........... .Τα σύμφωνα είναι ........... .
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ΕΊΣΟΔΟΣ 
ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ

ΕΊΣΟΔΟΣ 
ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΦΩΝΉΕΝΤΑ
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1η
εβδομάδα

Tρ
ίτ

η

1 Ποια εικόνα συνεχίζει το μοτίβο; 

2  Αν = 2 και =1, πόσο κά-
νει το παραπάνω μοτίβο; 

3  Συμπλήρωσε τους αριθμούς που 
λείπουν.

5  Ποιο είναι το παρακάτω μοτίβο; 
Κύκλωσε αυτό που επαναλαμβά-
νεται.

6  Ποιο μοτίβο ακολουθεί τον ίδιο κα-
νόνα με το παραπάνω μοτίβο;

4  Να γράψεις τους αριθμούς όπως 
στο παράδειγμα.
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1  
λιγότερο

1  
περισσότερο

2  
λιγότερα

3  
λιγότερα

2  
περισσότερα

3  
περισσότερα
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Τα φωνήεντα φωνάζουν... Όχι πάντα και όχι όλα τα φωνήεντα σε μία λέξη. Υπάρχει 
κάτι που κάνει κάποια φωνήεντα να ξεχωρίζουν από τα άλλα και να κάνουν περισ-
σότερη φασαρία.  Τι είναι αυτό που κάνει τα φωνήεντα να φωνάζουν δυνατότερα; 

Ο ______________ .  Ο τόνος όμως δεν μπαίνει πάνω από όλες τις λέξεις. Οι λεξούλες που 
έχουν μόνο ένα παλαμάκι (ή συλλαβή) δε χρειάζονται τόνο.

1  Ο Πέτρος θα πάρει μαζί του στην παραλία μόνο τα φτυαράκια που δε χρειά-
ζονται τόνο. Κύκλωσέ τα. 

2  Γράψε στα κουτάκια τις λέξεις που δεν κύκλωσες στην άσκηση 1. Βάλε εσύ 
τους τόνους.

και
παραλια που με

αμμος

των

την

τα

σκα
βω

τους

μαγιοηλιος

καλοκαιρι
φιλους

ποιος

καπελο

Τώρα γράψε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά

α Δεψα Δεψ

1η
εβδομάδα
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1  Αντιστοίχισε τους αριθμούς  
με τις αριθμολέξεις.

3  Κύκλωσε τους αριθμούς που  
είναι μικρότεροι από τον αριθμό 
μέσα στο κουτάκι.

4  Κύκλωσε τον μεγαλύτερο αριθμό.

11
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16

είκοσι

έντεκα

δεκατρία

δεκαοκτώ

δώδεκα

δεκαέξι

 Βάλε τους αριθμούς της προηγού-
μενης άσκησης από τον μικρότερο 
στον μεγαλύτερο.

2  Γράψε τον προηγούμενο και τον 
επόμενο αριθμό.
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1. Πόσα είναι
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3. Πόσα 
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είναι μαζί;

1η
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1  Γράψε τη λέξη με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και με μικρά γράμματα. Συμπλήρωσε ό,τι 
λείπει και βάλε τόνο! Κύκλωσε τις εικόνες που μπορείς να βρεις στο κρυ-
πτόλεξο.                                          

Α__ΕΡΙ__

ΓΥ__Ι_

_στ__ας

__αλ_α

__ΓΙ_ μα__ο

...μπορείς να πιάσεις με

...είναι το ρούχο της

...μας προστατεύουν από τον

...μοιάζει με

2 Ποια εικόνα συνεχίζει το μοτίβο; Κύκλωσε το σωστό.

Πόσοι παπαγάλοι είναι μέσα στο κλουβί;

Πόσοι παπαγάλοι είναι έξω από το κλουβί;

Πόσοι είναι όλοι μαζί οι παπαγάλοι;

α Δεψ

1η
εβδομάδα

Για κάθε σωστή απάντηση βάλε  ✔  
και χρωμάτισε έναν αστερία  

στη σελίδα πόντων.   

Ποια από τις λέξεις αυτές...

Ψ_Ρ_Κ_ _α_α_ι

...

...

...

...

...
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Σαββατοκύριακο

1 Παρατήρησε τους πίνακες ζωγραφικής. Βρες τον τίτλο που ταιριάζει!

2 Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις. Παρατηρείς κάτι; Διόρθωσέ το! 

3  Στην παρακάτω πρόταση οι λέξεις κόλλησαν μεταξύ τους. Διάβασε προσεκτικά 
και, κύκλωσε κάθε λέξη που εντοπίζεις και ξαναγράψε την πρόταση αφή-
νοντας τις σωστές αποστάσεις.

Ώρα για παρατήρηση!

Σαν κάτι να κάθεται πάνω στο κεφάλι μου.

Σε αγαπώ. Κι ας μην έχουμε το ίδιο χρώμα.

Έλα, μικρό ψαράκι. Θέλω να γίνουμε φίλοι.

Περπατώ, περπατώ μες στο δάσος.

η ευγενία και ο παύλος κολυμπούν στη θάλασσα κάθε πρωί 

το καλοκαίρι είναι η πιο ζεστή εποχή όλου του χρόνου στην ελλάδα

Ταπαιδιάέτρεξανμέσαστησπηλιάκαικατάφεραννακρυφτούν. 

1η
εβδομάδα
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