
Γίνε αστέρι και το καλοκαίρι

Χαρά Κατσαρή

Γίνε αστέρι 
και το καλοκαίρι

Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου

Για παιδιά που τελείωσαν το ΠρονήπιοΚυκλοφορούν επίσης:

Έλα να περάσουμε μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές! Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις 
χαρούμενες δραστηριότητες για όλα όσα έμαθες στο Προνήπιο, θα ακονίσεις το 
μυαλό σου και θα διασκεδάσεις.

Το βιβλίο Γίνε αστέρι και το καλοκαίρι, από την εκπαιδευτικό Χαρά Κατσαρή, 
είναι βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και 
περιέχει δημιουργικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί:

4 Να αναπτύξει την παρατηρητικότητα και τις δεξιότητές του
4  Να εξασκηθεί στις προμαθηματικές έννοιες, στα σχήματα και στους αριθμούς
4 Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και
4 Να διασκεδάσει!

+  απίθανααυτοκόλλητα

+  απίθανααυτοκόλλητα
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Ετοίμασε τη βαλίτσα σου για διακοπές στη θάλασσα. 
Χρωμάτισε τι από τα παρακάτω θα πάρεις μαζί σου.

Πόσο λαμπερός είναι ο ήλιος το καλοκαίρι!  
Σχεδίασε τους κύκλους  και χρωμάτισέ τους κίτρινους.

Σχεδίασε τα τρίγωνα  και χρωμάτισέ τα πορτοκαλί. 
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Σε κάθε σειρά χρωμάτισε μόνο  
όσα έχουν το ίδιο μέγεθος.

Πόσο μπερδεύτηκε η πετονιά του ψαρά!  
Βοήθησέ τον να την ξεμπερδέψει.

© Χαρά Κατσαρή & Εκδόσεις Μίνωας, 2019 



Γίνε αστέρι και το καλοκαίρι

Χαρά Κατσαρή

Γίνε αστέρι 
και το καλοκαίρι

Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου

Για παιδιά που τελείωσαν το ΠρονήπιοΚυκλοφορούν επίσης:

Έλα να περάσουμε μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές! Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις 
χαρούμενες δραστηριότητες για όλα όσα έμαθες στο Προνήπιο, θα ακονίσεις το 
μυαλό σου και θα διασκεδάσεις.

Το βιβλίο Γίνε αστέρι και το καλοκαίρι, από την εκπαιδευτικό Χαρά Κατσαρή, 
είναι βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και 
περιέχει δημιουργικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί:

4 Να αναπτύξει την παρατηρητικότητα και τις δεξιότητές του
4  Να εξασκηθεί στις προμαθηματικές έννοιες, στα σχήματα και στους αριθμούς
4 Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και
4 Να διασκεδάσει!

+  απίθανααυτοκόλλητα

+  απίθανααυτοκόλλητα




