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Καλοκαιρινές διακοπές
Οι καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν! Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις χαρούμενες δραστηριότητες 
για όλα όσα έμαθες στην Α΄Δημοτικού. Το βιβλίο Καλοκαιρινές διακοπές, από την εκ-
παιδευτικό Ελευθερία Βαρελά, είναι βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και 
περιέχει δημιουργικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να συνδυάσουν το 
καλοκαίρι με τη δημιουργική μάθηση!

Μέσα από μια παιχνιδιάρικη επανάληψη όσων έμαθαν στην Α΄Δημοτικού, τα παιδιά 
παρακολουθούν τον Μάνο και τη Φανή στις διακοπές τους, παίζουν μαζί τους και τους 
βοηθούν να λύσουν διάφορα προβλήματα που τους παρουσιάζονται. Έτσι ξαναθυμού-
νται και καταγράφουν όλα όσα έμαθαν την προηγούμενη χρόνια με σύμμαχό τους πάντα 
το παιχνίδι!

+  απίθανααυτοκόλλητα

+  απίθανααυτοκόλλητα

Για παιδιά που τελείωσαν την Α' ΔημοτικούΚυκλοφορούν επίσης:

Ο Μάνος και η Φανή μόλις τελείωσαν την Πρώτη. 
Μάθανε γραμματική, κάνουν πράξεις στη στιγμή, 

κι ετοιμάζουνε βαλίτσες για να πάνε εξοχή!
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Τα σχολεία σταματάνε. Οι διακοπές αρχίζουν.  
Ο Μάνος και η Φανή θα πάνε στο νησί. Άλλα παιδιά θα πάνε  

κατασκήνωση, άλλα σε χωριά, άλλα ταξιδεύουν στο εξωτερικό  
και άλλα μένουν σπίτι τους και παίζουν όλη μέρα. 

Εσύ πώς θα περάσεις  
τις διακοπές σου;

Οι διακοπές αρχίζουν!

Ο Μάνος πού θα πάει;

 .

Πώς λένε την αδελφή του;

.

Τι κάνουν τα παιδιά που μένουν  
σπίτι τους;

  .

—Μάνο, τι βλέπεις μακριά;

—Μία  με πανιά.

—Και έξω στην ακρογιαλιά;

—Ένα .

Απάντησε με τόσες λέξεις όσες είναι οι γραμμές.

Ζωγράφισε κάτι από αυτά που θα κάνεις.

© Ελευθερία Βαρελά & Εκδόσεις Μίνωας, 2019



76

Για ψώνια

Μπορείς να βοηθήσεις τον Μάνο να βάλει τα ψάρια και τα θαλασσινά  
στη σωστή στήλη; Όσα είναι πολλά, στα πολλά. Όσα είναι ένα, στο ένα.

Ο Μάνος αγόρασε έναν φακό, ένα καπέλο κι ένα παγωτό.  
Βρες και κόλλησε τα αυτοκόλλητα με τα χρήματα στον κύκλο.

Πόσο πλήρωσε για όλα;

Η Φανή αγόρασε γυαλιά και μπισκότα. 
Βρες και κόλλησε τα αυτοκόλλητα με τα χρήματα στον κύκλο.

Ποιος ξόδεψε περισσότερα χρήματα; Ο Μάνος ή η Φανή;

• αστακοί • φάλαινες • τσιπούρα • αστερίας  
• αχινοί • γαρίδα • δελφίνι • γόπες • μπαρμπούνια 

• σπάροι • αχηβάδα • καρχαρίας • μαρίδα  
• χταπόδι • καλαμάρια • σαρδέλες

ένα

ή

πολλά

+ + =

Πόσο πλήρωσε για όλα;

+ =

Ένα ή πολλά;

αστακοί
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