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—Με μπάνια θα ξεκινήσουμε ή μαθηματικά;  
Τα μπάνια δυναμώνουν τα κορμιά!

—Τα μαθηματικά όμως δυναμώνουν τα μυαλά!

—Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να λύσουμε αυτά.  
Ας τους βοηθήσουμε… Θα μείνω 44 μέρες.  

Θα κολυμπάω 2 φορές τη μέρα. Άρα θα κάνω 

+ =  ή • =  μπάνια.

—Θα μείνω 44 μέρες. Τις μισές μέρες θα κολυμπάω 2 φορές τη μέρα και τις 
άλλες μισές 1 φορά.  

Πόσα μπάνια θα κάνω; 
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—Ο μπαμπάς έμεινε στο νησί όλο τον Ιούλιο  
και τον Αύγουστο. Έκανε μπάνιο κάθε μέρα.  

Πόσα μπάνια έκανε συνολικά;
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—Η μαμά έμεινε όσο και ο μπαμπάς.  
Άρχισε μπάνιο από την πρώτη μέρα  

και σταμάτησε 24 Αυγούστου. Πόσα μπάνια έκανε;  
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—Ο Απόστολος; Κολυμπάει κάθε μέρα. Ήρθε 22 Ιουνίου  

και θα φύγει 31 Αυγούστου. Πόσα μπάνια θα κάνει; 
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Στο νησί...

—Γεια σου, Μάνο!

—Γεια, Βιβή! Καλώς ήρθες στο νησί!

—Γεια, Φανή! Πώς τα περνάς;

—Όλο μπάνια! Τι ρωτάς;

—Πόσα μπάνια έκανες; 60;

—Όχι 60. Τα μισά!

—Μμμ… κατάλαβα! Έκανες . Κι εσύ, Μάνο;

—Έκανα… μισά απ’ τα 60 συν 5!

—Μμμ… Δευτέρα τάξη τελείωσα.  
Θα το βρω! Περίμενε… Το μισό του 60 είναι 
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—Ξέρεις να βρεις και το μισό του 50 μείον 3;  
Τόσα μπάνια έκανα εγώ! 

 
—Πανεύκολο. Το μισό του 50 είναι . 
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Κύκλωσε  
το σωστό.
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Οι διακοπές

Πότε κλείνουν τα σχολεία; 

 .  

Ποια γεμίζουν κόσμο; 

, , , .  

Ποιοι πηγαίνουν για μπάνιο σε κοντινές παραλίες; 

   .  

Τι κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι; 

, , , .  

Τι γνωρίζουν; 

 . 

Τι ξαναβρίσκουν; 

 . 

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της  και της ;

Απάντησε με τόσες λέξεις όσες είναι οι γραμμές.

Κάθε καλοκαίρι τα σχολεία κλείνουν. Νησιά, χωριά, παραλίες  
κατασκηνώσεις γεμίζουν κόσμο, κίνηση και χαρούμενες φωνές. 

Όσοι μείνουν σπίτια τους πηγαίνουν για μπάνιο σε κοντινές παραλίες. 
Τα παιδιά αγαπούν πολύ το καλοκαίρι. Χαίρονται, παίζουν, διασκεδάζουν  

και ξεκουράζονται. Γνωρίζουν νέα μέρη, κάνουν νέους φίλους,  
ξαναβρίσκουν τους παλιούς. Το καλοκαίρι είναι η εποχή της ξενοιασιάς  

και της χαλάρωσης, γι’ αυτό και τα παιδιά ανυπομονούν να έρθει.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Γίνε συγγραφέας

Εσύ αγαπάς το καλοκαίρι; Ανυπομονείς να έρθει; 

Γράψε και ζωγράφισε τις φετινές διακοπές σου.




