συναντηθούν στις σελίδες ενός βιβλίου που έχει σκοπό
να κρατήσει δροσερές για το καλοκαίρι τις γνώσεις
που απέκτησαν τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και να τους μάθει
με διασκεδαστικό τρόπο νέα πράγματα;
Απλούστατα! Γίνονται κι εκείνοι σχολιαρόπαιδα, λύνουν
τις ασκήσεις, τα σταυρόλεξα, τα κουίζ και συμμετέχουν
σχολιάζοντας τα πάντα με κέφι και χιούμορ,
ο καθένας από τη δική του μεριά.
Βιαστικός ο λαγός, αργή η χελώνα, σας εύχονται μέσα
από τα Καλοκαιρινά καλό καλοκαίρι!

Ένα βιβλίο για κάθε τάξη του δημοτικού
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Β΄ Δημοτικού
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

Καλημέρα σας!
Είμαι ο Λαγός και τρύπωσα στο βιβλίο,
για να περάσω ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί σας.
Η συγγραφέας μού είπε ότι δε θα υπάρχουν κυνηγοί
στις σελίδες του, και την πίστεψα.
Βέβαια, αν μυριστώ κάποιον κίνδυνο, θα γίνω... λαγός.
Διαβάστε και την ταυτότητά μου,
για να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε...
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Καλημέρα σας!
Είμαι η Χελώνα και βρίσκομαι μαζί σας,
γιατί με προσκάλεσε η ίδια η συγγραφέας.
«Έλα» μου είπε «να λες στα παιδιά να μη βιάζονται,
γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει».
Κι εγώ της απάντησα: «Να έρθω! Αλλά ξέρω
επίσης ότι… το γοργόν και χάριν έχει!». Έτσι, ήρθα
κι έφερα και την ταυτότητά μου. Διαβάστε τη
στην απέναντι σελίδα.
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Είμαι χαρούμενη,
γιατί κουβαλώ στο καβούκι μου
τα 24 θέματα του βιβλίου, που είναι
όσα και τα γράμματα
της αλφαβήτας.
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Την πάτησα!
Τώρα θα αρχίσουν οι ασκήσεις.
Την ξέρω εγώ αυτή τη συγγραφέα.
Σου λέει στην αρχή κάτι
διασκεδαστικό και μετά
σου... βγάζει το λάδι!

Σιγά τα λάχανα!
Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, κι άρχισες
να κλαις και να χτυπιέσαι;
Να, πάρε ένα χαρτομάντιλο
και πες μου…

Πώς λέμε μια σακούλα από χαρτί;
Πώς λέμε έναν αετό από χαρτί;
Πώς λέμε μια πετσέτα από χαρτί;
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Γράψε πού κατοικούν οι άνθρωποι των παρακάτω εικόνων.

1.

2.

3.

Εγώ ζω
στην Ελλάδα!
4.
5.
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Αντιστοίχισε τον καθένα από τους ανθρώπους της απέναντι σελίδας με το σπίτι που του ταιριάζει. Γράψε στο κυκλάκι τον σωστό αριθμό, όπως στο παράδειγμα.
5

αχυροκαλύβα

τίπι

σπίτι με τουλίπες

ράντζο

παγόδα
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Ευχές για τα παιδιά
όλου του κόσμου

Διάβασε
στην απέναντι
σελίδα τις λέξεις που
θα χρησιμοποιήσεις.

Οριζόντια
1. Κάθε μέρα να λένε στον
.
ήλιο
2. Στον κόσμο να βασιλεύει
.
η
3. Να έχουν σιδερένια
.
4. Στο σπίτι τους να έχουν
.
πάντα
14

Κάθετα
Α. Κάθε βράδυ τούς ευχόμα.
στε
Β. Ποτέ να μη νιώσουν
.
Γ. Μακάρι να έχουν καλή
.
Δ. Στο πρόσωπό τους να λά.
μπει η
Ε. Να είναι γελαστά. Να έχουν
.
πάντα

ειρήνη

καλημέρα
καληνύχτα

Γ

λύπη
Ε

Α

B

1

2

Δ

ευτυχία

3

4

κέφι
τύχη
υγεία

χαρά
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