ευχάριστο καλοκαίρι. Ξεφεύγει από τις σελίδες του βιβλίου
της Ιστορίας, γίνεται φίλος με τον Δημήτρη, που μόλις τέλειωσε
την Γ´ Δημοτικού, και ταξιδεύει μαζί του.
Λένε ότι οι δεινόσαυροι είχαν λίγο... μυαλό. Ο Ρος όμως
είναι... μαθηματικό κεφάλι. Λύνει σταυρόλεξα και γρίφους,
σχολιάζει με χιούμορ όσα συμβαίνουν γύρω του και αποδεικνύει
στα παιδιά ότι και οι πιο δύσκολες ασκήσεις γίνονται
διασκεδαστικές, όταν λύνονται με κέφι και καλή καρδιά.
Καλό καλοκαίρι με τον Ρος, κι εμπρός!
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Γ΄ ∆ηµοτικού
ασκήσεις, σταυρόλεξα, κουίζ,
γνώσεις και τόσα άλλα...
Συνεργάστηκε η
Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου
Εικονογράφηση
Τέτη Σώλου

Αναµορφωµένη έκδοση

Αγαπητοί γονείς,
πρώτα Καλοκαιρινά
Οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε ότι τα
αγαπήθηκαν από εκαγράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια και
τοντάδες χιλιάδες παιδιά!
πέρασαν τις διακοπές
Ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά, που
τα δικά τους παιδιά και
τους με τα Καλοκαιρινά, τώρα να έχουν
τους.
γι’ αυτό να κρατούν το βιβλίο στα χέρια
ά βιβλία δε γερνούν
Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα καλ
οντίδα και αγάπη, για
ποτέ. Το μόνο που χρειάζονται είναι φρ
ι ακριβώς χρειάζονα ζήσουν ακόμη περισσότερα χρόνια. Ό,τ
νται και οι άνθρωποι.
, αλλάξαμε ό,τι έπρεπε
Έτσι, ξαναείδαμε με αγάπη όλη την ύλη
έπρεπε να κρατηθούν
να αλλάξει, κρατήσαμε όλα εκείνα που
εχίζει την παράδοση
και σας παραδίδουμε ένα βιβλίο που συν
άκι ανανέωσης.
των βιβλίων για τις διακοπές με ένα αερ
ο από τα βιβλία του
Στις σελίδες του θα βρείτε ύλη όχι μόν
ς, αφού πια όλοι γνωσχολείου αλλά και γενικού ενδιαφέροντο
διάθεσή τους πολλές
ρίζουμε ότι τα παιδιά σήμερα έχουν στη
πηγές αναζήτησης υλικού για μάθηση.
) η πιο εύκολα προΚαι, επειδή η μεγαλύτερη και (μεταξύ μας
όμαστε να το απολαύσπελάσιμη πηγή είστε εσείς οι γονείς, ευχ
ση αυτής της σειράς.
σετε, όσο εμείς απολαύσαμε την ανανέω
λά καλοκαιρινά, παρεΐΕυχόμαστε σε μικρούς και μεγάλους πολ
λίο.
στικα μεσημέρια με συντροφιά αυτό το βιβ
Βασιλική Νίκα
Τέτη Σώλου

Αν θέλετε, το πιστεύετε...
(Δεν είναι υποχρεωτικό)
Χμ... Λοιπόν, αυτό το παθαίνω συνήθως τα καλοκαίρια. Ζω, βλέπω και
ακούω πολύ παράξενα πράγματα.
Ίσως επειδή το καλοκαίρι ο ήλιος με
χτυπάει κατακούτελα. Ίσως επειδή
το καλοκαίρι «τρελαίνομαι» από τη
χαρά μου. Δεν ξέρω... Χμ... Πάντως,
εγώ θα σας πω τι έπαθα κι εσείς, αν
θέλετε, το πιστεύετε.

Λοιπόν, που λέτε, την τελευταία ημέρα που γύρισα από
το σχολείο, πέταξα την τσάντα μου σε μια γωνιά, στο
γραφείο του μπαμπά μου. Όταν το θυμήθηκα, για να μη
μου βάλει τις φωνές, πήγα να την πάρω και να την τακτοποιήσω.
Άνοιξα την πόρτα του γραφείου κι έμεινα... κόκαλο!
6

Στην καρέκλα του πατέρα μου καθόταν ένας δεινόσαυρος! Να, αυτός
εδώ.
— Γεια σου, μου είπε φιλικά. Τι κάνεις; Καιρό έχουμε να τα πούμε! Βαρέθηκα να μένω ακίνητος μέσα στα
βιβλία! Καλοκαιράκι είναι, είπα να
πάρω λίγο αέρα, να κάνω και κανένα
μπανάκι. Δε νομίζω να σε πειράζει, ε;
— Όχι, είπα μόλις ξαναβρήκα τη λαλιά μου. Τι κάνεις όμως εκεί;
— Κάνω πράξεις αριθμητικής, είπε
και χαμογέλασε όσο πιο γλυκά μπορεί να χαμογελάσει ένας δεινόσαυρος.
— Και πού τις έμαθες εσύ;
— Τρελαίνομαι για Μαθηματικά! Είμαι ξεφτέρι στις ασκήσεις.
— Για να δω..., είπα ξέπνοα.
Ήταν αλήθεια! Ο δεινόσαυρος έκανε πολλαπλασιασμούς.

(Επειδή δε χωράνε σε αυτή τη σελίδα,
θα τους δεις στην επόμενη!)
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Τι λες; Μπορείς να κάνεις τους πολλαπλασιασμούς
πιο γρήγορα από τον φίλο μας;
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— Χμ!... Αυτή είναι εύκολη άσκηση, του
είπα! Αν σου δώσω πιο δύσκολες ασκήσεις, θα μπορέσεις να τις λύσεις;
— Ας δοκιμάσουμε! Τι έχουμε να χάσουμε; είπε και σήκωσε τους ώμους του.
Συμπλήρωσε τα παρακάτω κουτάκια, ώστε να έχεις κάθε φορά το ίδιο
αποτέλεσμα οριζόντια και κάθετα. (Υπάρχουν περισσότεροι από ένας
συνδυασμοί.)
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Είπαμε
ότι ξέρω,
αλλά δεν είμαι κι
ο Αϊνστάιν!
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— Μήπως ξέρεις να λύνεις και σταυρόλεξα; τον ρώτησα όταν μου
έλυσε τα τετράγωνα.
— Είναι το χόμπι μου, μου είπε και χαμογέλασε, όσο μπορεί να χαμογελάσει ένας δεινόσαυρος.
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— Πρόσεξε, του είπα. Εδώ θα φανεί αν
ξέρεις Ιστορία!
— Και Ιστορία ξέρω και πείσμα έχω και θα
το λύσω!

Οριζόντια
1. Ονομασία νησιών που σχηματίζουν κύκλο γύρω από τη
Δήλο.
2. Ο οικισμός της βρέθηκε στις
νότιες ακτές της Κύπρου
(στη γενική πτώση).
3. Νεολιθικός οικισμός που είχε
τριπλά τείχη.
4. Είδος ταυρομαχίας στην αρχαία Κρήτη.

Κάθετα
1. Εφεύρεση του ανθρώπου
που του διευκόλυνε τη ζωή.
2. Μέταλλο που ανακαλύφθηκε
τυχαία στην Αίγυπτο.
3. Τα χρησιμοποιούσαν για να
φτιάχνουν κοσμήματα.
4. Με αυτά έκαναν τις συναλλαγές τους οι άνθρωποι.
5. Η πρώτη κατοικία του ανθρώπου.
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— Δε μου λες, χμ..., μήπως ξέρεις και από διαμερισμό συνόλου;
— Ε, καλά τώρα! Διαμερισμός συνόλου λέγεται ο
χωρισμός ενός συνόλου σε υποσύνολα.
— Λοιπόν, άκου, του είπα αποφασιστικά. Την επόμενη χρονιά θα σε έχω στην τσάντα μου για ειδικό
σύμβουλο, να μου τα ψιθυρίζεις.
— Το καλό που σου θέλω, μάθε τα μόνος σου,
γιατί δεν έχει δεινόσαυρους η Δ´ Δημοτικού, μου
έκοψε τη φόρα.

Βρες
τις 10 κρυμμένες λέξεις
(οριζόντια και κάθετα). Τέτοιες
λέξεις μπορείς να βρεις
σε έναν χάρτη!
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Ο ήλιος έμπαινε λαμπερός στο δωμάτιο. Ο δεινόσαυρος έλυνε την άσκηση κι εγώ άρχισα να τακτοποιώ
την τσάντα μου, όταν ξαφνικά μου φάνηκε ότι κάποιοι
μου μιλούσαν.
Ναι, ναι! Μου μιλούσαν τα πράγματα.
Σβήνω
από τη ζέστη!
Δε θα πάμε
διακοπές;

Πού να πάω,
αφού δεν ξέρω
κολύμπι και βουλιάζω
σαν... μολύβι.

Μου χρειάζεται
καθαρός αέρας,
για να ξαναβρώ τα
χρώματά μου!
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Μη μου μιλάτε
για... διακοπές, γιατί
συγχύζομαι!

Ας πάω διακοπές,
κι ας είναι και χωρίς
πρόγραμμα!

Να πάμε
διακοπές, αλλά
με... μέτρο!

Να βγούμε
επιτέλους, να μας δει
λίγο ο κόσμος!

Δεν ξέρω
τι να κάνω! Έχω
πολλά...
προβλήματα.

Μελέτη
Περιβάλλοντος

Πού να πάμε;
Θα μας βγει
η γλώσσα έξω!

Η Γλώσσα μου

Μαθηματικά

Εγώ θα καθίσω
να σκεφτώ τι θέλω
να κάνω στη ζωή
μου!

Ξύνομαι
μήπως και μου
’ρθει καμιά καλή
ιδέα!

Εγώ
θα πάω κάπου...
πρόχειρα!

ικά
κευτ
σ
η
Θρ

Στην ερώτηση «Πού θα πας στις διακοπές;»
τι λες ότι θα απαντούσε:
ο πίνακας;
το θρανίο;
το κουδούνι;
το μολύβι σου;
Απάντησε με χιούμορ.
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ευχάριστο καλοκαίρι. Ξεφεύγει από τις σελίδες του βιβλίου
της Ιστορίας, γίνεται φίλος με τον Δημήτρη, που μόλις τέλειωσε
την Γ´ Δημοτικού, και ταξιδεύει μαζί του.
Λένε ότι οι δεινόσαυροι είχαν λίγο... μυαλό. Ο Ρος όμως
είναι... μαθηματικό κεφάλι. Λύνει σταυρόλεξα και γρίφους,
σχολιάζει με χιούμορ όσα συμβαίνουν γύρω του και αποδεικνύει
στα παιδιά ότι και οι πιο δύσκολες ασκήσεις γίνονται
διασκεδαστικές, όταν λύνονται με κέφι και καλή καρδιά.
Καλό καλοκαίρι με τον Ρος, κι εμπρός!
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