
Ελευθερία Βαρελά

ψάρι ομπρέλα

σαλιγκάρι

παπί χελιδόνιζυγαριάβάτραχος

μήλο ήλιος δέντρο νάνος

χωρίς βοήθεια

Μαθαίνω  
την αλφαβήτα  

στο Πι & Φι

Εικονογράφηση:  
Νίκη Λεωνίδου γάτα

Στην ίδια σειρά:

Νέα Πρωτοποριακή Μέθοδος 
Χωρίς Βοήθεια 

Τα παιδιά μαθαίνουν τα 24 γράμματα της αλφαβήτας μόνα τους:  
γράφουν με την ορθή φορά, ζωγραφίζουν και ακονίζουν το μυαλό.  

Πρώτα παρατηρούν, μετά σκέπτονται και στο τέλος απαντούν!

Η νέα πρωτοποριακή μέθοδος ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ από την εκπαιδευτικό  
Ελευθερία Βαρελά δεν περιλαμβάνει καμία λέξη, καμία εκφώνηση.

Τα παιδιά με μυαλό και φαντασία αυτενεργούν, συμπληρώνοντας τις 
δραστηριότητες του βιβλίου χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσουν τον γονιό  
ή τον εκπαιδευτικό. Οι ασκήσεις είναι δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε  
με προσεκτική παρατήρηση το παιδί να βρίσκει μόνο του τις απαντήσεις.  

Η νέα σειρά ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ καλλιεργεί:
4 την παρατηρητικότητα  4 τη σκέψη  4 τη φαντασία

4 την αυτοπεποίθηση  4 την πρωτοβουλία  4 την αυτοεκτίμηση
4 το ενδιαφέρον για εξεύρεση λύσεων

4+
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