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Ήρθε το Καλοκαίρι!!! 

Το Καλοκαίρι έχει 3 μήνες: 
Τον Ιούνη 
Τον Ιούλη 

Τον Αύγουστο 

Τα σχολεία 
κλείνουν για 

διακοπές.  

Η 
θερμοκρασία 
ανεβαίνει και 
ο ήλιος καίει. 

Η φύση είναι 
καταπράσινη 

και τα 
λουλούδια 
ανθισμένα. 

Ανθίζουν οι 
ηλίανθοι  

και οι αγροί  
γεμίζουν 
στάχυα. 

Ο κόσμος 
πηγαίνει στην 
παραλία για 

κολύμπι, 
χαλάρωση και 

παιγνίδι. 



 

Φαντάσου να είσαι ένας από τους γλάρους στον ουρανό! 
 

Περίγραψε τι βλέπεις, τι ακούς, τι αισθάνεσαι… 
 
 



Ζωγράφισε πράγματα που το 
όνομα τους αρχίζει από τη 

φωνούλα  Κ κ 

Γλωσσική Αγωγή 
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Δες την κάθε εικόνα και 
σκέψου το πρώτο γράμμα 

με το οποίο αρχίζει το 
όνομα της. 

Τοποθέτησε μπροστά από 
τη σωστή απάντηση ένα 

μανταλάκι. 
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Δες την κάθε εικόνα και 
σκέψου το πρώτο γράμμα 

με το οποίο αρχίζει το 
όνομα της. 

Τοποθέτησε μπροστά από 
τη σωστή απάντηση ένα 

μανταλάκι. 
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Δες την κάθε εικόνα και 
σκέψου το πρώτο γράμμα 

με το οποίο αρχίζει το 
όνομα της. 

Τοποθέτησε μπροστά από 
τη σωστή απάντηση ένα 

μανταλάκι. 



Προσπάθησε να 
αντιγράψεις με 

όμορφα γράμματα 
τις πιο κάτω λέξεις 

παγωτό 

ήλιος 

δελφίνι 



Προσπάθησε να 
αντιγράψεις με 

όμορφα γράμματα 
τις πιο κάτω λέξεις 

καρπούζι 

βάρκα 

φράουλα 



Παραμύθι 
« Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας» 

Ώρα για 
παραμύθι! 
‘Ακουσε με 
προσοχή! 

















Μπράβο για την 
προσοχή σου! 



Ποιος είναι ο κύριος ήρωας του παραμυθιού; 

Πως νομίζεις ότι θα ένιωθε ο τζίτζικας  τις  μέρες  
που κρύωνε και πεινούσε; 

Πως άραγε θα ένιωθε  το μυρμήγκι  όταν έβλεπε  
τον τζίτζικα να τραγουδά, ενώ εκείνο ασταμάτητα  
σύλλεγε σπόρους για το Καλοκαίρι; 

Τι συνέβηκε στον τζίτζικα όταν ήρθε ο Χειμώνας; 

Τι δίδαγμα μας δίνει αυτό το παραμύθι; 

Τώρα προσπάθησε να θυμηθείς… 



Μπορείς να ζωγραφίσεις τη 
σκηνή που σου άρεσε 

περισσότερο στο παραμύθι. 

Μπορείς να αντιγράψεις τον 
τίτλο του παραμυθιού. 

 
Μαζί με τους γονείς 
και τα αδέλφια σου, 

μπορείτε να 
δραματοποιήσετε το 
παραμύθι, με το να 

υποδυθείτε τους 
διάφορους ρόλους. 
Καλή διασκέδαση! 

  



Τραγούδι 

«Ο Παγωτατζής» 

https://www.youtube.com/watch?v=98RTg4JR1zg 

Πάτησε τον 
πιο κάτω 

σύνδεσμο για 
να ακούσεις 
το τραγούδι  

Μουσική  Αγωγή 

https://www.youtube.com/watch?v=98RTg4JR1zg


Ξέρω έναν κύριο    γελαστό  

με μουστάκι        στριφογυριστό 

που παρασκευάζει παγωτά 

με αγνά και φρέσκα υλικά. 

 

Κάθε μεσημέρι     τριγυρνά  

από γειτονιά    σε γειτονιά 

με τ’ αμάξι            το χρωματιστό 

όνειρο στον κόσμο των παιδιών.                      

 



Φράουλα  , μαστίχα   και κεράσι 

όποιος φάει δε θα το ξεχάσει 

Κρέμα, καραμέλα     και λεμόνι 

 

τρως και το μυαλό σου δυναμώνει       . 

Τώρα με λαχτάρα καρτερώ  

τον παγωτατζή        το γελαστό 

έχω δέκα             ευρώ        στον κουμπαρά 

φτάνουν για πέντε          , έξι               παγωτά. 
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Μόλις ακουστεί η μουσική  

να’  μαι μες στο δρόμο             στη στιγμή 

μα ν’ αποφασίσω δεν μπορώ 

ποια από τις γεύσεις προτιμώ. 

 

Φράουλα    , μαστίχα            και κεράσι 

όποιος φάει δε θα το ξεχάσει 

Κρέμα, καραμέλα    και λεμόνι 

τρως και το μυαλό σου δυναμώνει         . 

 



Φράουλα  , μαστίχα   και κεράσι 

όποιος φάει δε θα το ξεχάσει 

κρέμα, σοκολάτα             και φιστίκι 

είναι η πιο γλυκιά σας καταδίκη. 

  

Φράουλα   , μαστίχα   και κεράσι 

όποιος φάει δε θα το ξεχάσει 

κρέμα, καραμέλα και λεμόνι 

τρως και το μυαλό σου δυναμώνει         . 



Φράουλα     Μαστίχα

   

 

Σοκολάτα     Καραμέλα 

 

Λεμόνι               Βατόμουρο

   

Παρφέ 

 



1 

Βάλε στις γυάλες 
τόσα ψαράκια, όσα 

λέει ο αριθμός 

3 

Μαθηματικά 
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Βάλε στις γυάλες 
τόσα ψαράκια, όσα 

λέει ο αριθμός 

4 
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Βάλε στις γυάλες 
τόσα ψαράκια, όσα 

λέει ο αριθμός 

7 



Πόσα είναι τα 
παγωτά ; 
Γράψε το 
σωστό αριθμό. 



ΜΟΤΙΒΟ ΜΕ ΨΑΡΑΚΙΑ 
Ζωγράφισε στο χαρτί τα 

πιο κάτω μοτίβα με 
πορτοκαλιά και γαλάζια 

ψαράκια για να τα 
συνεχίσεις. 

Μπορείς να σκεφτείς 
και άλλα δικά σου μοτίβα 

με δυο διαφορετικά 
χρώματα  ψαράκια. 

(π.χ.κίτρινα και πράσινα) 
Ζωγράφισε τα στο χαρτί. 



Φυσική Αγωγή 
 

Πάρε μια κορδέλα  ή  ένα 
ύφασμα  και με τη βοήθεια της 
μουσικής ,κάνε με τα χέρια σου 

την κίνηση των κυμάτων 
(αργά και γρήγορα) 

Οι πιο κάτω κάρτες μπορούν να 
σου δώσουν ιδέες. 

Θα ήθελες να 
χορέψεις 
μαζί μου; 

Απόλαυσε το 
χορό σου!!! 

Πάτησε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να δεις και 
να ακούσεις το τραγούδι 

https://www.youtube.com/watch?v=tGYR9Xi9khw  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tGYR9Xi9khw


 

Φαντάσου ότι 
έχεις την ευκαιρία 

να ταξιδέψεις! 
 

 

* Ποια χώρα θα ήθελες 
να επισκεφτείς ; 

* Τι θα έβαζες μέσα στη 
βαλίτσα σου; 

Σχεδίασε ή κατασκεύασε, 
με οποιαδήποτε  υλικά επιθυμείς,  

την ταξιδιωτική  βαλίτσα που ονειρεύεσαι! 
Μπορείς να κάνεις και κολλητική. 

Στο πάνω μέρος της εργασίας σου, γράψε 
τη λέξη   « ΒΑΛΙΤΣΑ » 

Εικαστικές Τέχνες 



 

Φτιάξε το δικό 
σου ξεχωριστό 

παγωτό! 

Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις 

οποιαδήποτα 
υλικά επιθυμείς! 



Υλικά 
 1 πλαστικό δοχείο 
 2 ξυλάκια 
 8-10 πλαστικά πώματα  
 νερό 

 
Βάζεις τα πλαστικά πώματα στο δοχείο 
και ακολούθως ρίχνεις λίγο νερό.  
Με τα ξυλάκια που κρατάς στα χέρια σου, 
προσπαθείς να βγάλεις από το δοχείο τα 
πώματα. 
Μπορείς να παίξεις το παιγνίδι  και με τα 
αδέλφια ή τους γονείς σου και να κάνετε 
διαγωνισμό ποιος /α  θα βγάλει τα 
πώματα πρώτος/ η . 
Καλή διασκέδαση!!! 
 



 
Ετοιμάσου να φτιάξεις το 
δικό σου μοναδικό ψάρι, 
με οποιαδήποτε φρούτα  
και λαχανικά επιθυμείς! 

 

Καλή διασκέδαση!!! 



Βάλε την ποδιά σου και 
ετοιμάσου να φτιάξεις τη δική 
σου νόστιμη φρουτοσαλάτα, 

με φρέσκα φρούτα  
του καλοκαιριού! 



ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ… 
 
 
Όπου βλέπεις την εικόνα 
της φωτογραφικής μηχανής, 
αφού κάνεις κι εσύ τη συγκεκριμένη εργασία, 
ζωγραφιά ή κατασκευή, να τη βγάλεις  φωτογραφία. 
Θυμήσου να γράψεις καθαρά το όνομα και την τάξη 
σου και να την αποστείλεις στη δασκάλα σου! 
Θα χαρεί πολύ!!! 
 
Χαμογέλασε       
Να είσαι περήφανος/περήφανη που έκανες το 
καλύτερο που μπορούσες!!! 



Στους γονείς 
με αγάπη… 



Να έχετε ένα όμορφο 
και διασκεδαστικό 

Καλοκαίρι!!! 


