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Όλοι ξέρουν ότι σε λίγες μέρες τα σχολεία κλείνουν και θα πάμε για βουτιές στη θάλασσα. Τώρα θα 

ξεκουραστείτε και θα προετοιμαστείτε για το νέο σχολικό έτος. Προσπαθήστε να διασκεδάσετε και να 

κάνετε τις διακοπές σας όσο πιο περιπετειώδεις γίνεται. Μη σκέφτεστε τα άσχημα πράγματα που 

περάσατε σε αυτό το έτος. Σκεφτείτε μόνο τα καλά που ζήσατε φέτος. Να κάνετε μπάνια, να φάτε παγωτά 

και να πάτε διακοπές στα αγαπημένα σας μέρη. Όταν γυρίσετε από τις διακοπές να διασκεδάσετε με την 

οικογένειά σας και τους φίλους σας. 

Και γενικά να περάσετε καλά!!! 

Καλό καλοκαίρι απ’ όλο το Ε2!!  

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Χατζησταύρου 

 

Βουτιές με… ασφάλεια 

Το καλοκαίρι είναι μια ωραία εποχή. Κάνουμε 

μπάνια στη θάλασσα, τρώμε παγωτά, κάνουμε 

διακοπές στα ωραία νησιά της Ελλάδας και το 

βράδυ πηγαίνουμε βόλτες στις ωραίες παραλίες 

της Ελλάδας. Όμως πρέπει να προσέχουμε και 

κάποια πράγματα, όπως τα παρακάτω: 

- Δεν πρέπει να πηγαίνουμε μεσημέρι στη 

θάλασσα, γιατί ο ήλιος καίει πολύ. 

- Φοράμε αντηλιακό για να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. 

- Όταν τρώμε, για να χωνέψουμε πρέπει να περάσουν 2 με 3 ώρες και μετά να βουτήξουμε στη 

θάλασσα. 

- Όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα πρέπει να φοράμε καπέλο και γυαλιά ηλίου και να παίρνουμε 

ομπρέλα για να μην μας καίει ο ήλιος. 

Για να έχουμε ένα ωραίο και ασφαλές καλοκαίρι, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Καλές διακοπές σε 

όλους. 

Κωνσταντίνος Σαμαμίδης, Αθηνά Χατζοπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή, Στράτος Ζάσκας, Αλέξανδρος Φραχόλλι. 

 



Σώστε το περιβάλλον 

Το περιβάλλον υπάρχει εκατομμύρια χρόνια πριν και πρέπει να το διατηρήσουμε άλλα τόσα και 

περισσότερα, για να μπορέσουν να ζήσουν και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κ.τ.λ. Είναι ευθύνη όλων μας 

να το διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το καταφέρουμε αυτό. Εμείς θα 

σας αναφέρουμε 5 και το μόνο που χρειάζεται είναι καλή θέληση. 

1
ος

 τρόπος: Ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για τη σωτηρία του πλανήτη. 

Το να ξαναχρησιμοποιούμε κάτι είναι σωτήριο και άμα είναι μιας χρήσης μπορείτε απλά να το πετάξετε 

στον ειδικό κλάδο ανακύκλωσης. 

2
ος

 τρόπος: Καλλιεργήστε. Φυτέψτε και καλλιεργήστε λαχανικά και δέντρα για να έχετε τα δικά σας 

προϊόντα, αλλά και για να έχουμε όλοι καθαρό αέρα και οξυγόνο. Βέβαια δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

χημικά, φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες που βλάπτουν το περιβάλλον. 

3
ος

 τρόπος: Σβήστε το φως. Ξέρετε ότι όταν αφήνετε ανοιχτό το φως όχι μόνο καταστρέφετε τον πλανήτη, 

αλλά χαλάτε και λεφτά από την τσέπη σας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να πατήσετε το διακόπτη και όχι 

μόνο σώζετε τον πλανήτη, αλλά κερδίζετε και χρήματα. 

4
ος

 τρόπος: Κλείστε τη βρύση. Το νερό είναι πολύτιμο και αν ο κόσμος συνεχίσει με αυτό το ρυθμό το νερό 

θα γίνει πιο πολύτιμο και από το χρυσάφι. Το μόνο που χρειάζεται  είναι να κλείνουμε τη βρύση όταν 

πλένουμε τα δόντια μας, τα πιάτα ή το σώμα μας. Για να μην «πούμε το νερό νεράκι».  

5
ος 

τρόπος: Κόψτε το τσιγάρο. Ξέρετε ότι το κάπνισμα κάνει κακό και στο περιβάλλον;  Όταν πετάτε τα 

αποτσίγαρα κάτω μολύνετε το έδαφος, ενώ ο καπνός μολύνει τον αέρα. Επίσης το κάπνισμα δε σκοτώνει 

μόνο τη φύση και εσάς που καπνίζετε αλλά σκοτώνει και τους γύρω σας.  

Η 5
η
 Ιουνίου έχει οριστεί Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Οι κανόνες που σας προτείνουμε όμως είναι 

για κάθε μέρα. Προσπαθήστε να τους εφαρμόσετε και μιλήστε και στους άλλους γι’ αυτούς. Όσοι 

περισσότεροι τους ακολουθήσουμε τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τον πλανήτη μας. 

Δήμητρα Χατζησταύρου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα Μέμα. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Καθαρές ακτές 

Την Παρασκευή 24 Μαΐου η Ε΄ και η Στ΄ τάξη 

του 1
ου

 και του 2
ου

 Δ.Σ. Ν. Περάμου πήγαμε 

για καθαρισμό των ακτών. Κατεβήκαμε στο 

«Μουράγιο», όπου οι υπεύθυνοι του δήμου 

μας μοίρασαν καπέλα και μας μίλησαν για το 

σκοπό αυτής της δράσης. Στη συνέχεια 

χωριστήκαμε σε ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων, πήραμε γάντια και σακούλες και… 

πιάσαμε δουλειά.  

Ξεκινήσαμε να μαζεύουμε σκουπίδια από όλη 

την παραλία της Νέας Περάμου, τα 

αδειάσαμε στο σκουπιδιάρικο και βγήκαμε 

φωτογραφίες όλοι μαζί. Μετά για να ξεκουραστούμε κάναμε και λίγη κούνια και γελάσαμε πολύ. 

Μας άρεσε πάρα πολύ που βοηθήσαμε να καθαρίσουν οι ακτές μας και το διασκεδάσαμε κιόλας. Ελπίζουμε να πάμε 

και του χρόνου.  

Μάγδα Ψουρούκη, Σία Παναγιωτίδου, Δημήτρης Ρήγας. 



 Σαν παλιό σινεμά 
Θεατρική παράσταση από το Ε1΄ 

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου είχαμε τη  χαρά να 

παρακολουθήσουμε μια ξεχωριστή παράσταση 

που ετοίμασε το Ε1 του 1
ου

 Δ.Σ. Ν. Περάμου. 

Θαυμάσαμε τα παιδιά να παίζουν γνωστές σκηνές 

από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού 

κινηματογράφου και γελάσαμε με την ψυχή μας.  

Για πάνω από μία ώρα ξεφύγαμε από ό,τι μας 

απασχολεί, διασκεδάσαμε, ξεχαστήκαμε. 

Ρωτήσαμε τη δασκάλα της τάξης κ. Αθανασία 

Καρανικολή για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό και τι 

χρειάστηκε για να φτάσουν στο αποτέλεσμα που 

όλοι είδαμε και μας είπε τα εξής: 

«Αρκετούς µήνες πριν ρώτησα τα παιδιά µε τι 

είδους πρόγραµµα θα ήθελαν να ασχοληθούµε στις 

ώρες της Ευέλικτης Ζώνης: Αγωγής Υγείας, 

Περιβαλλοντικό ή Πολιτιστικό. Επέλεξαν το 

Πολιτιστικό και µέσα από διάφορες ιδέες και 

προτάσεις κατέληξαν πλειοψηφικά στην πρόταση να 

κάνουµε θέατρο.  

       Ξεκινήσαµε τον Φεβρουάριο συζητώντας αρχικά τις απαιτήσεις µιας θεατρικής παράστασης. Μιλήσαµε 

επίσης για την ανάγκη συνεργασίας και αλληλοβοήθειας για να καταφέρουµε να πετύχουµε το στόχο µας: µια 

παράσταση στον θερινό κινηµατογράφο, τον οποίο φροντίζει και χρησιµοποιεί ο δραστήριος πολιτιστικός 

σύλλογος Νέας Περάµου. Τα παιχνίδια δραµατοποίησης που είχαµε κάνει στο µεταξύ µε αφορµή τα 

µαθήµατα της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και που άρεσαν πολύ στα παιδιά, διατήρησαν έντονο 

το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη ρόλων. 

       Αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο. Σχετικά γρήγορα και χωρίς 

πολλές γκρίνιες (µπράβο στα παιδιά) έγινε η διανοµή των ρόλων. Η ικανοποίησή µου είναι µεγάλη γιατί 

ακόµα και όσοι αρνήθηκαν στην αρχή να συµµετάσχουν, τελικά πήραν µέρος στην παράσταση και νοµίζω πως 

το χάρηκαν πολύ.  

       Μετά το Πάσχα οι πρόβες µας  ήταν σχεδόν καθηµερινές θυσιάζοντας απογεύµατα µε µεγάλη 

ευχαρίστηση.   

       Τελικά χάρη στην πολύτιµη βοήθεια των µαµάδων και µπαµπάδων, του Συλλόγου γονέων που ανέλαβε 

να µας εξασφαλίσει την ηχητική κάλυψη, του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Δήµου πετύχαµε τους στόχους 

µας που δεν ήταν µόνο η χαρά της συλλογικής δηµιουργίας αλλά και η βοήθεια  προς τους συνανθρώπους 

µας. Παρακολούθησαν την παράστασή µας περίπου 200 άτοµα, µικροί και µεγάλοι. Με εισιτήριο 1 

συσκευασµένο τρόφιµο ή 1€ , συγκεντρώσαµε αρκετά τρόφιµα και 200€ τα οποία θα προσφέρουµε στη 

Δράση Παγγαίου ΥποστηρίΖΩ. 

       Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά µου που τα κατάφεραν τόσο καλά και να πω πως τα αγαπώ 

πολύ.»    



Σχολικοί αγώνες 

Το 1
ο
 Δ.Σ. Ν. Περάμου συμμετείχε σε 

αγώνες στίβου και πήραμε τα 

αποτελέσματα: 

Βακράς Ιωάννης: 1
ος

 στο ελαστικό 

μπαλάκι 

Καλλιπολίτου Φωτεινή: 1
η
 στο ελαστικό 

μπαλάκι 

Καπλάνη Γεωργία: 1
η
 στο μήκος 

Χριστοδουλάκης Ιωάννης: 2
ος

 στα 1000 

μέτρα 

Χατζόγλου Κωνσταντίνα: 5ος στα 1000 

μέτρα 

Μπαϊρακιάρη Βίγκερς: 1
ος

 στο μήκος 

Τσιπιζίδης Μιχάλης: 2
ος

 στο μήκος 

Άζλη Κατρίνα: 5
η
 στα 50 μέτρα από 

όλους 

Μπράβο στα παιδιά!  

Μάγδα Ψουρούκη, Δήμητρα Χατζησταύρου. 

 

Ηµερήσια εκδροµή 

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου κάναμε την ημερήσια μας εκδρομή. Η Στ΄ 

πήγε στη Θάσο, ενώ οι υπόλοιποι πήγαμε στις εγκαταστάσεις της 

Σκόντα Ξάνθης.  

Καθίσαμε εκεί μέχρι τις 17:00. Παίξαμε στα γήπεδα, φάγαμε, 

διασκεδάσαμε. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε δυσαρεστηθήκαμε. 

Περνούσαμε τόσο ωραία που δε θέλαμε να φύγουμε. 

Παρόλο που μερικοί έπαθαν τελικά ηλίαση, ήταν μια αξέχαστη 

εκδρομή. 

Δημήτρης Ρήγας, Κυριάκος Θεοδωρίδης, Σπύρος Μαρκόπουλος. 

 

 

Τηλεόραση: χρήσιμη ή περιττή; 

Όλοι μας περνάμε κάποιες ώρες από τη ζωή μας μπροστά στην 

τηλεόραση. Έχουμε όμως σκεφτεί πόσο καλό είναι τελικά αυτό; 

Η τηλεόραση έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα θετικά είναι ότι 

μας ενημερώνει για το τι γίνεται στον κόσμο. Μας επιτρέπει να 

παρακολουθήσουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες και άλλες 

διοργανώσεις σε απευθείας μετάδοση. Έχει ντοκιμαντέρ που μας 

μαθαίνουν  για φυτά και ζώα από άλλες χώρες. Εκπομπές μαγειρικής που μας δείχνουν νέες συνταγές, 

εκπομπές κηπουρικής που μας βοηθούν να έχουμε όμορφο κήπο. 

Τα  αρνητικά είναι ότι μπροστά στη τηλεόραση ξεχνιόμαστε και τρώμε περισσότερο και έτσι παχαίνουμε. 

Επίσης, παρακολουθώντας διαφημίσεις, παρασυρόμαστε και θέλουμε να αγοράσουμε πράγματα που δε 

χρειαζόμαστε. Και μερικές φορές «κολλάμε» και ξοδεύουμε πολλές ώρες, παραμελώντας τα μαθήματά 

μας και  τους δικούς μας ανθρώπους.  

Γι΄ αυτό καλύτερα κάποιες φορές να προτιμάμε να παίζουμε έξω με τους φίλους μας. Έτσι θα έχουμε 

καλύτερη ζωή. 

Σπύρος Μαρκόπουλος, Κυριάκος Θεοδωρίδης 

 



Κωνσταντίνου και Ελένης 

Στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Ελένη και το γιο της Κωνσταντίνο. Αυτή 

η μέρα είναι σημαντική για όλους τους χριστιανούς. 

Η Αγία Ελένη γεννήθηκε το 249 μ.Χ. στο Δρέπανο Βιθυνίας στη Μικρά Ασία. 

Μεγάλωσε στο περιβάλλον ενός πανδοχείου και από μικρή μελετούσε τις 

χριστιανικές γραφές και έγινε πιστή χριστιανή. 

Ο Άγιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 274 μ.Χ. στην πόλη Ναϊσσό. Μεγάλωσε 

με τις διδαχές της μητέρας του. Το 324 εγκαθίσταται στον αυτοκρατορικό 

θρόνο της Ρώμης. Δύο είναι οι σημαντικότερες πράξεις του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. Η πρώτη είναι η υπογραφή του διατάγματος των 

Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ. Βάση αυτού σταματούν οι διωγμοί των χριστιανών 

και ο καθένας είναι ελεύθερος να ασπαστεί όποια θρησκεία επιθυμεί. Η 

δεύτερη σημαντική του πράξη είναι η μεταφορά της πρωτεύουσας της 

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.  

Ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε πολύ και για τα ιερά σύμβολα των χριστιανών, για το λόγο αυτό απέστειλε 

στα Ιεροσόλυμα την μητέρα του, για να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Kατά το  προσκύνημά της στους Αγίους 

Τόπους, η Ελένη πραγματοποίησε μία σειρά από  φιλανθρωπίες, δημιούργησε ιδρύματα κοινής ωφελείας 

και ίδρυσε δεκάδες μονές. 

Σύμφωνα με την παράδοση όταν η Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα, δεν ήξερε πού να σκάψει για να βρει 

τον Τίμιο Σταυρό. Μια μέρα εκεί που περπατούσε, μύρισε ένα υπέροχο άρωμα. Ψάχνοντας να δει από πού 

προέρχεται η ευωδιά, εντόπισε ένα μέρος όπου ήταν γεμάτο από πράσινους θάμνους. Τότε ένιωσε μέσα 

της ότι έπρεπε να σκάψει ακριβώς σε αυτό το σημείο. 

Πράγματι, κάτω από τη ρίζα του φυτού βρήκε το Σταυρό του Χριστού. Από τότε το φυτό ονομάστηκε 

"βασιλικός", γιατί φύτρωσε στο σημείο που σταυρώθηκε ο "Βασιλιάς του κόσμου" αλλά και γιατί βοήθησε 

τη Βασίλισσα να ανακαλύψει το ιερό κειμήλιο. Λίγο πριν πεθάνει ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε και επίσημα 

χριστιανός. 

Δήμητρα Χατζησταύρου, Αθηνά Χατζοπούλου, Σία Παναγιωτίδου, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. 

 

Η Αγία Θεοδοσία 

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα αλλά και 

παρθενική ψυχή. 

Από την ηλικία των 10 ετών έλαμπε για τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρισσες 

γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την 

πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Βλέποντας όμως την επιμονή της εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο τη 

βασάνισε. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει, έστω και την τελευταία στιγμή, και 

αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε: «Είμαι χριστιανή». Τότε 

ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της. 

Η μνήμη της γιορτάζεται στις 29 Μαΐου. 

Σία Παναγιωτίδου 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μια και σε λίγες μέρες κλείνουν τα σχολεία, σκεφτήκαμε 

να ρωτήσουμε τα παιδιά ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους 

από τη χρονιά που πέρασε. Έτσι ετοιμάσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο για τους μαθητές των 5 πρώτων τάξεων 

και των δύο σχολείων και άλλο ένα για τους μαθητές της 

Έκτης τάξης. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν οι εξής:  

 

Από την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη: 

- Πώς νιώθετε που θα πάτε στην επόμενη τάξη; 

• Ενθουσιασμό; 

• Άγχος; 

• Αγωνία;  

• Άλλο; 

 

 

- Τι σκέφτεστε για τις δασκάλες και τους δασκάλους 

σας; 

• Καλή/ός; 

• Αυστηρή/ός; 

• Ήρεμη/ος;  

• Άλλο; 

 

 

- Πώς σας φάνηκε η φετινή σας τάξη και τα 

βιβλία; 

• Εύκολα; 

• Δύσκολα; 

• Μέτρια;  

• Άλλο; 

 

 

 

- Περάσατε καλά σε αυτή την τάξη; 

• Ναι 

• Όχι 

• Αρκετά 

• Άλλο  

 

 

 

 

Από την Στ΄ τάξη: 

- Πώς σας φάνηκε η φετινή τάξη; 

• Δύσκολη; 

• Εύκολη; 

• Μέτρια; 

• Άλλο;  

 

 

- Πώς νιώθετε που θα πάτε Γυμνάσιο; 

• Άγχος; 

• Ενθουσιασμό; 

• Αγωνία;  

 

 

- Πώς περάσατε όλα τα χρόνια στο Δημοτικό; 

• Ωραία; 

• Έτσι κι έτσι; 

• Άλλο;  

 

 

- Πώς σας φάνηκαν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες 

που είχατε όλα αυτά τα χρόνια; 

• Αυστηροί; 

• Ήρεμοι; 

• Ευγενικοί; 

• Άλλο;  

 

 

- Θα σας λείψουν οι δάσκαλοι/λες που είχατε; 

• Ναι 

• Όχι 

• Λίγο 

• Άλλο 

 

 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κατερίνα Μοσχοτού 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoubidou: Η συνήθεια που έγινε μανία… 

Μπρελόκ με τυλιγμένη χάντρα 

Υλικά: 1 μπλε ίνα με στρας, σύρμα και 2 χάντρες.  

Οδηγίες: Εισήγαγε σύρμα μήκους περίπου 40 εκ. στην ίνα. Εισήγαγε μία χάντρα 

στην ίνα σε απόσταση 5 εκ. από την αρχή της. Λύγισε την άκρη της ίνας για να 

σχηματίσεις μία θηλιά και ξαναπέρασε το άκρο μέσα από τη χάντρα. Με το άλλο 

άκρο της ίνας δημιούργησε ένα σπιράλ τυλιγμένο γύρω από τη χάντρα και τέλος 

τύλιξε την ίνα στη βάση της θηλιάς. Κόψε την ίνα που περισσεύει σύρριζα. Κάνε 

το ίδιο με μία μικρότερη χάντρα, χρησιμοποιώντας 25 εκ. μπλε ίνας με στρας.  

Χριστίνα Μέμα, Δήμητρα Χατζησταύρου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου. 

 

Κλείνουν τα σχολεία 

και γεμίζει η παραλία. 

Όλοι μαζί παρέα τρελή 

πάμε για μπάνιο στην ακτή 

 και κάνουμε πολλές βουτιές 

 στις ωραίες ακρογιαλιές. 

 

Έφτασε το καλοκαίρι 

για διακοπές σε ωραία μέρη. 

Σπάρο, γαύρο και μια σμέρνα 

θα φάμε στην ταβέρνα. 

Όλη μέρα αμμουδιά. 

 Άντε, και καλή ψαριά! 

         Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Δήμητρα 

Χατζησταύρου. 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση 

«Η ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ – ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΠΑΡΤΙ» 

Συγγραφέας: Maria Vivarelli 

Απόδοση: Ελένη Παπασταύρου 

«Η μαμά μου μου διηγείται κάποια πράγματα από τα παιδικά της χρόνια, ενώ εγώ μελαγχολώ για πιστεύω 

πως μερικές φορές είναι λίγο νευρική.  Μου λέει πως μέχρι που μεγάλωσε ο μπαμπάς της στα γενέθλιά της 

της αφιέρωνε μια ολόκληρη μέρα και της έλεγε πως η μέρα αυτή είναι όλη δική της. Όταν ήρθε ο Μάρτιος 

θέλησα κι εγώ να καλέσω παιδιά για τα γενέθλιά μου, αλλά η μαμά μου δε με άφηνε γιατί τα παιδιά ήταν 

τριάντα και έλεγε πως  δε χωρούσαν όλα στο σπίτι μας. Έτσι κι εγώ πήγα στη γιαγιά μου κι αυτή συμφώνησε 

με τη μία και είπε πως θα τα οργανώσει όλα αυτά και θα φτιάξει και τα φαγητά, τα γλυκά, την τούρτα. Έκανα 

λοιπόν το πάρτι μου και χάρηκα πάρα πολύ που γινόμουν 7 χρονών. 

Χριστίνα Μέμα 

Ήρθε το καλοκαίρι 

με βουτιές και χαρά. 

Τι ωραία που περνάμε! 

Τι ωραία που φυσά! 

Χριστίνα Μέμα 



             ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

      Βρείτε 12 λέξεις σχετικές με τον κήπο 

 

Α Π Ο T Ι Σ Μ Α Γ Π 

Κ Γ Λ Α Σ T Ρ Ε Σ Α 

Λ Α Ω Η Ε Α Ε Κ Δ Ρ 

Α Π Ν Θ Ν Ω Α T Λ T 

Δ Λ Ο Ι Κ Ι Σ Χ Ο Ε 

Ε T Ξ Α Ρ Ν Α Ω Υ Ρ 

Υ Α T Π Α Μ Α Μ Λ Ι 

T T Ο Ε Α Μ Ι Α Ο Α 

Η Κ Σ Α Σ Π Λ Α Υ Α 

Ρ T Α Α Μ Ν Ε Ν Δ Ο 

Ι Ι Π Α Π T Σ Ι Ι Ε 

Ξ Ι Υ Μ Ε Α Κ Ι Α Μ 

Λ Α Θ Α Μ Ν Ο Ι Β Α 

Σ Κ Α Λ Ι Σ T Η Ρ Ι 
 

 

ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 90 

Αναγραμματίστε τις «λέξεις» και τοποθετήστε 

τις στην αντίστοιχη θέση τους δίπλα. Για κάθε 

λέξη που θα βρίσκετε κερδίζετε τόσους βαθμούς 

όσα και τα γράμματά της συν δύο βαθμούς για… 

επιβράβευση. Κάντε τη… σούμα και 

αξιολογηθείτε. 

 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΜΑΩΧ                    …………………………………          …… 

ΠΑΤΙ                       …………………………………          …… 

ΑΙΝΑΙΤ                   ..………………………………..         ……   

ΠΡΙΣΕΑ                   …………………………………          …… 

ΑΕΩΑΛΙΠ               …………………………………          …… 

ΥΟΦΟΑΡΝ             ………………………………..          …… 

ΡΗΟΚΑΤΑΣ            ………………………………...          …… 

ΟΚΟΙΕΡΠΠΛ          ………………………………..           ……  

ΝΑΣΣΙΤΑΠ              .………………………………..         …… 

ΟΟΑΡΑΓΦΚΛΙ       …………………………………          …… 

                                                          ΣΥΝΟΛΟ      …… 

 

 

 

Τοποθετήστε στα κενά τους αριθμούς 

1,4,5,6 και 15, έτσι που να επαληθεύονται  

οι πράξεις.            

              

30 -  - 5 =10 

 :  -  -  

 + 4 +  =10 

+  -  +  

 χ 1 +  =10 

=10  =10  =10  

 

                                                  

 

 


