και εργατικός, όπως τον θέλει ο μύθος, αναλαμβάνουν σε αυτό
το βιβλίο να ξαναθυμίσουν στα παιδιά πράγματα που έμαθαν
στο σχολείο, αλλά και να τους μάθουν καινούρια.
Παίζοντας, χωρίς σύστημα, χωρίς πλήξη, τα Kαλοκαιρινά
φρεσκάρουν τις γνώσεις των παιδιών με χιούμορ,
διάφορα σχόλια και πολλές εικόνες.
Καλοκαιρινά λοιπόν, και... καλό καλοκαίρι!
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ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)
και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως
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ασκήσεις, σταυρόλεξα, κουίζ,
γνώσεις και τόσα άλλα...
Συνεργάστηκε η
Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου
Εικονογράφηση
Τέτη Σώλου

Αναµορφωµένη έκδοση

Αγαπητοί γονείς,
πρώτα Καλοκαιρινά
Οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε ότι τα
αγαπήθηκαν από εκαγράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια και
τοντάδες χιλιάδες παιδιά!
πέρασαν τις διακοπές
Ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά, που
τα δικά τους παιδιά και
τους με τα Καλοκαιρινά, τώρα να έχουν
τους.
γι’ αυτό να κρατούν το βιβλίο στα χέρια
ά βιβλία δε γερνούν
Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα καλ
οντίδα και αγάπη, για
ποτέ. Το μόνο που χρειάζονται είναι φρ
ι ακριβώς χρειάζονα ζήσουν ακόμη περισσότερα χρόνια. Ό,τ
νται και οι άνθρωποι.
, αλλάξαμε ό,τι έπρεπε
Έτσι, ξαναείδαμε με αγάπη όλη την ύλη
έπρεπε να κρατηθούν
να αλλάξει, κρατήσαμε όλα εκείνα που
εχίζει την παράδοση
και σας παραδίδουμε ένα βιβλίο που συν
άκι ανανέωσης.
των βιβλίων για τις διακοπές με ένα αερ
ο από τα βιβλία του
Στις σελίδες του θα βρείτε ύλη όχι μόν
ς, αφού πια όλοι γνωσχολείου αλλά και γενικού ενδιαφέροντο
διάθεσή τους πολλές
ρίζουμε ότι τα παιδιά σήμερα έχουν στη
πηγές αναζήτησης υλικού για μάθηση.
) η πιο εύκολα προΚαι, επειδή η μεγαλύτερη και (μεταξύ μας
όμαστε να το απολαύσπελάσιμη πηγή είστε εσείς οι γονείς, ευχ
ση αυτής της σειράς.
σετε, όσο εμείς απολαύσαμε την ανανέω
λά καλοκαιρινά, παρεΐΕυχόμαστε σε μικρούς και μεγάλους πολ
λίο.
στικα μεσημέρια με συντροφιά αυτό το βιβ
Βασιλική Νίκα
Τέτη Σώλου

Καλοκαίρι.
Ο ήλιος καίει.

Φρίκη!

Η έμπνευση
με εγκατέλειψε!

Κι εσύ
πού το ξέρεις;

6

Ουφ!
Τι ζέστη!
Καίγεται το
κεφάλι μου!

Αποκλείεται!

Όλα
τα ξέρω εγώ!

Αυτό
εργάζεται.

Εγώ
τίποτα.
Ουφ!

Η συγγραφέας φουσκώνει
και ξεφουσκώνει.

Θα μας βοηθήσει και
το τζιτζίκι, που έχει
έμπνευση!

Θέλεις να σε βοηθήσω;
Λένε πως είμαι πολύ
εργατικό.

Το ξέρω,
αλλά
πώς;

Με μεγάλη μου
χαρά!

Η συνέχεια στην
επόμενη σελίδα.
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Το σταφύλι!

Το βλέπω,
αλλά δεν καταλαβαίνω.
Με χτύπησε ο ήλιος!

Κάθε ρώγα
έχει ένα γράμμα
κι ένα θέμα. Δεν
το βλέπεις;

Τι έγινε με
το σταφύλι;

Μα τι
συγγραφέας
είναι αυτή;

Θα σε βοηθήΘα περάσουμε
σουμε! Εμείς
... κι εσύ θα
τέλεια!
θα λέμε...
γράφεις.
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Γίνε
πιο ευγενής.

Ευχαριστώ!

Λοιπόν, αρχίζουμε.
Να μια ολόκληρη αλφαβήτα
με διάφορες λέξεις.

α

β

αριθμοί

βιβλία

γ
γράμματα

ζ

ζώα

δ

ξ

θ

ημερολόγιο

θάλασσα

μ

λ

λουλούδια

ξεκαρδίζομαι

σ

ο

τ

ταξίδια

φ

π

πουλιά

χ

ι

ιστορία

ν

νομίσματα

ρ
ρωτώ

υ

υγεία

ψ

φρούτα

ω

μουσική

ορθογραφία

σχήματα

επαγγέλματα

η

κ

καλοκαίρι

ε

δέντρα

ψάρια

Σωστά μάντεψες!
Αυτά είναι
τα περιεχόμενα!

χρώματα

ώρα
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5+1=
8+1=

5+5=
4+4=
2+2=
0+0=

1+0=
Λύσε
τις προσθέσεις. Στη συνέχεια ένωσε τις τελείες
από το 0 ως το 10, για
να βρεις πού είναι
ο τζίτζικας.
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3+4=
2+3=

1+1=

2+1=

Οι αριθμοί από το 0 ως το 9 παίζουν κρυφτό.
Βρες τους και χρωμάτισέ τους.
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Δώσε στα ζωάκια τα σωστά μπαλόνια, για να σχηματιστεί
ο αριθμός που κρατάνε στα χέρια τους.
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13

και εργατικός, όπως τον θέλει ο μύθος, αναλαμβάνουν σε αυτό
το βιβλίο να ξαναθυμίσουν στα παιδιά πράγματα που έμαθαν
στο σχολείο, αλλά και να τους μάθουν καινούρια.
Παίζοντας, χωρίς σύστημα, χωρίς πλήξη, τα Kαλοκαιρινά
φρεσκάρουν τις γνώσεις των παιδιών με χιούμορ,
διάφορα σχόλια και πολλές εικόνες.
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