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Λίγα λόγια για μένα 
Είμαι η Κατερίνα Χριστόγερου.

Όταν ήμουν παιδί, μου άρεσε να τρέχω, 
να παίζω στη φύση, να ακούω ιστορίες κάτω 
από τη σκιά της καρυδιάς και να σχεδιάζω 

με τα δάχτυλά μου δρόμους, ποτάμια, γέφυρες, 
σπιτάκια πάνω στην υγρή άμμο.

Ύστερα, μεγάλωσα, σπούδασα Παιδαγωγικά 
στο Μόναχο της Γερμανίας και στη Σχολή 
Νηπιαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Δούλεψα 

σε πολλά σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, και χάρη 
στους μαθητές μου δεν ξέχασα ποτέ ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν καινούρια πράγματα παίζοντας. 
Έτσι, έγραψα βιβλία για δασκάλους που αγαπούν 

τα παιδιά και για παιδιά που χαίρονται 
να μαθαίνουν και να δημιουργούν 

μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική 
και το ταξίδι στη φαντασία.
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 Αχλαδο-διαδρομές με γεύσεις γλυκές

Βοήθησε την κάμπια να φτάσει στην καρδιά 
του αχλαδιού. Χρωμάτισε με κόκκινο χρώμα αυτό 

το μονοπάτι. Έπειτα βοήθησέ τη να βρει 
την έξοδο. Χρωμάτισε τη διαδρομή από την καρδιά 

ως την έξοδο με πράσινο χρώμα.
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Ακούω, παρατηρώ και χρωματίζω 

Χρωμάτισε τις εικόνες σύμφωνα με την οδηγία.   

Η φράουλα είναι κόκκινη.
Το καλάθι είναι καφέ. 

Το καπέλο είναι κίτρινο. 
Το φύλλο είναι πράσινο. 
Το λουλούδι είναι ροζ.
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Παροιμία

   Όπου ακούς πολλά                κράτα μικρό

Μάθε την παροιμία για να τη λες στους φίλους σου 
και χρωμάτισε την εικόνα.
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H αλεπού και τα σταφύλια

Μια αλεπού πεινασμένη είδε πάνω σ’ ένα δέντρο πλεγμένη μια κληματαριά γεμά-
τη χοντρόρωγα, κατακίτρινα σταφύλια. Τα ζήλεψε και επιθυμούσε πολύ να τα 

δοκιμάσει, μα πώς ν’ ανεβεί. Οι αλεπούδες δεν μπορούν ν’ ανεβαίνουν όπου τους 
αρέσει. Ωστόσο, δοκίμασε κάμποσες φορές. Πιάστηκε αποδώ, πιάστηκε αποκεί, τί-
ποτα δεν κατάφερε. Καθότανε μόνο κάτω, σήκωνε τα μάτια της στα σταφύλια, τα 
κοίταζε κι ο καημός τους την έτρωγε. Στο τέλος απελπισμένη, για να παρηγορηθεί, 
κορόιδεψε η ίδια τον εαυτό της: 
  – Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, ας πάμε παρακάτω... Εξάλλου αυτά δεν τρώγονται.
Αγίνωτα είναι ακόμη... 
  Τα σταφύλια, ακούγοντάς τη, μοιάζανε να την ειρωνεύονται:  
 – Ακούς εκεί... Είμαστε, λέει, αγίνωτα!... Εμείς, κυρα-αλεπού, αγίνωτα δεν είμα-
στε. Γλυκά σαν το μέλι είμαστε. Μα αφού δε μας φτάνεις, μας λες αγίνωτα, για να 
ξεγελάσεις την ανημποριά σου!...  

Μύθος του Αισώπου

Άκουσε προσεχτικά τον μύθο και με τη βοήθεια 
των εικόνων (τηρώντας τη σειρά από το 1 έως το 4) προσπάθησε 

να την αφηγηθείς. Χρωμάτισε τις εικόνες.

1

2

3 4



Ακολούθησε τον περίεργο νάνο και τη νεράιδα Ροζαλία  

σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης,  

των γεύσεων και της δημιουργίας. Μέσα από ευχάριστες 

δραστηριότητες θα αξιοποιήσεις δημιουργικά  

τον ελεύθερο χρόνο σου και ταυτόχρονα:

• θα γνωρίσεις τον κύκλο ζωής και τα μέρη των φυτών,

• θα ζωγραφίσεις και θα μετρήσεις φρούτα και λαχανικά,

• θα ασκήσεις την παρατηρητικότητά σου, τη μνήμη  

και τη συγκέντρωση,

• θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες για τις τροφές,  

την προέλευσή τους και τη θρεπτική τους αξία,

• θα ενημερωθείς για τη σωστή διατροφή και τον ρόλο  

της στην υγεία,

• θα εκτελέσεις απλές, γευστικές συνταγές.

Μια μεγάλη περιπέτεια  
στη φύση ξεκινά!

Ένα πρωτότυπο βιβλίο  

με πλούσια εικονογράφηση 

που, χάρη στη βιωματική 

μάθηση, μυεί τα μικρά 

παιδιά στην υγιεινή 

διατροφή και καλλιεργεί  

την αγάπη τους  

για τη φύση!


