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Για παιδιά που έχουν τελειώσει την A΄ Δημοτικού

Ρ. Καρθαίου - Κ. Μάνου-Πασσά
Επιτέλους! Τα σχολεία έκλεισαν, το καλοκαίρι είναι εδώ
και οι διακοπές άρχισαν.
Χαρούμενες διακοπές σημαίνει ξεκούραση, μπάνια,
περίπατοι στη φύση, παρέες…
Σημαίνει όμως και ήσυχα μεσημέρια παρέα με ένα βιβλίο που
έχει απ’ όλα: σπαζοκεφαλιές, ιστορίες, παιχνίδια, σταυρόλεξα,
μαθηματικά! Με άλλα λόγια, μια ευκαιρία για επανάληψη με τον πιο
ευχάριστο τρόπο όσων μάθαμε τον χειμώνα!
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Τα βιβλία της σειράς «Χαρούμενες Διακοπές» αναμορφώθηκαν και
προσαρμόστηκαν για να κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά που
θέλουν να παίξουν επαναλαμβάνοντας την ύλη του σχολείου, αλλά
και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.
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Σαν πρόλογος
Μικροί μας φίλοι,
Το βιβλίο αυτό το γράψαμε για εσάς,
για να σας κρατάει συντροφιά, όταν, κουρασμένοι από το παιχνίδι, θα βρίσκετε
καταφύγιο στον ίσκιο του σπιτιού σας.
Διαβάζετε κάθε μέρα από λίγο. Θα δείτε
πως η διασκέδαση μπορεί να παιχνιδίζει
μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου με γνώσεις. Ξεκουραστείτε κρατώντας το στο
χέρι. Χωρίς κόπο αλλά και με κέφι θα φρεσκάρετε και θα συγκρατήσετε ό,τι μάθατε
τον χειμώνα στο σχολείο.
Καλό καλοκαίρι,
Ρένα Καρθαίου
Κατερίνα Μάνου-Πασσά

Αγαπητοί γονείς,
οι πρώτες Χαρούμενες
Οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε ότι
νια και αγαπήθηκαν
διακοπές κυκλοφόρησαν πριν πολλά χρό
από εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά!
πέρασαν τις διακοπές
Ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά, που
ες διακοπές, τώρα να
τους με τα βιβλία της σειράς Χαρούμεν
να κρατούν το βιβλίο
έχουν τα δικά τους παιδιά και γι’ αυτό
στα χέρια τους.
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
ύλη από τα βιβλία του
Στις σελίδες του θα βρείτε όχι μόνο
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
θινά χαρούμενες διαΕυχόμαστε σε μικρούς και μεγάλους αλη
πους και με αυτό το
κοπές, συντροφιά με αγαπημένους ανθρώ
βιβλίο.
Βασιλική Νίκα
Τέτη Σώλου

Διάβασμα, παιχνίδι, γέλιο,
να ένα καλοκαίρι τέλειο.

Ιούνιος

Ουφ! τελειώσαν τα σχολεία!
Πέταμα όλα τα βιβλία.
Τώρα τα παιδιά έχουν σκόλη
και θα φύγουν απ’ την πόλη.
Σε βουνά, πελάη και δάση
ο καιρός τους θα περάσει.
Ψάρια, ελάφια και πουλιά
θα γινούνε. Αντίο, δουλειά!
Αστροναύτες παν στον Άρη
κι έχουν μπάλα το φεγγάρι.
Τώρα θα γλεντήσουμε όλοι
μες στης γης το περιβόλι.
Ρ.Κ.

Τον Ιούνιο τον λένε και Θεριστή, γιατί τον μήνα αυτό θερίζουν τα σιτηρά.

Τώρα που έμαθες
ανάγνωση, μπορείς
να διαβάσεις όποιο
βιβλίο θέλεις!

Για πες καμιά
ιδέα!

Ένωσε τα σωστά και θα διαβάσεις τίτλους βιβλίων για σένα και
τους φίλους σου!
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Ποιος είναι





με το ουράνιο τόξο.

Η πόλη





ο αρχηγός;

Βιβλιοφάγος





της καλοσύνης.

Το μαρούλι





τα μανταλάκια.

Μη και μη





κατά… λάθος!

Του σκοινιού





και ο φιλαράκος.

Παίζουμε;

Για να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, θα πρέπει να είσαι… βιβλιοφάγος! Προσπάθησε.
1. Ποιος ήθελε να γίνει αρχηγός και έλεγε τα αδέρφια του «σπόρους»:
α. Ο Πέτρος;
β. Ο Όλιβερ;
γ. Ο παπουτσωμένος γάτος;
2. Ποιαν αγάπησε με την πρώτη ματιά ο Βιβλιοπόντικας:
α. Τη Χιονάτη;
β. Την Τίτα Γραβιέρα;
γ. Τη Μοτσαρέλα;
3. Σε ποιαν άρεσαν πολύ τα βιβλία και ήταν σοφή:
α. Στην κακιά μάγισσα;
β. Στην κυρία Καμηλοπάρδαλη;
γ. Στην Κοκκινοσκουφίτσα;
4. Ο Πέτρος έκανε τα πάντα για να μη σηκωθεί:
α. Στον πίνακα;
β. Στο ένα του πόδι;
γ. Νωρίς;
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Ο Κοντοπαραμυθάς
Κάθε βράδυ, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει, στους δρόμους της πόλης και του χωριού τριγυρίζει ένας τοσοσδά ανθρωπάκος. Στην
πλάτη του κουβαλάει ένα σακούλι γεμάτο παραμύθια. Περπατάει
τόσο σιγά, που δεν τον ακούει κανένας. Είναι τόσο μικρός, που δεν
τον βλέπει κανένας. Είναι ο φίλος των παιδιών, ο Κοντοπαραμυθάς.
Ο Κοντοπαραμυθάς έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να πάει να
επισκεφτεί όλα τα παιδιά, πριν κοιμηθούν. Πρώτα πάει στα πολύ
μικρά παιδιά. Σκύβει στο αυτί και τους λέει ένα παραμυθάκι, και
τα παιδάκια τα παίρνει αμέσως ο ύπνος. Ύστερα πηγαίνει στα πιο
μεγάλα παιδιά και κάνει το ίδιο, τους λέει παραμύθια. Κι εκείνα
αποκοιμιούνται. Τριγυρίζει, τριγυρίζει ο Κοντοπαραμυθάς, ώσπου
να βάλει στο κρεβάτι τους όλα τα παιδιά. Έπειτα πάει κι αυτός να
κοιμηθεί.
Αλλά, εάν ξεχάσει κανένα παιδί ο Κοντοπαραμυθάς και δεν του
πει παραμύθι, δεν μπορεί ούτε αυτός να κοιμηθεί. Στριφογυρίζει
στο κρεβάτι του, ώσπου να ξημερώσει.
Άντολφ Σρέντερ (διασκευή)

Αν σου ζητούσε εσένα ο Κοντοπαραμυθάς να του πεις ένα παραμυθάκι, τι θα του ’λεγες;
Το παραμυθάκι σου θα άρχιζε όπως σχεδόν όλα τα παραμύθια,
«Μια φορά κι έναν καιρό...», και θα τελείωνε με το «Ζήσανε αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα»;
Έχεις ακούσει το «Μια φορά κι έναν καιρό πήγε η γάτα στον
χορό...»; Πες του αυτή την ιστορία, και είναι σίγουρο ότι ο Κοντοπαραμυθάς θα ενθουσιαστεί.
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Η κυρα-Γραμματική
κάτι θέλει να σου πει
Το παραμυθάκι που διάβασες είναι ένα κομμάτι γραπτού λόγου.
Ο γραπτός λόγος (όταν διαβάζουμε ή γράφουμε) και ο προφορικός λόγος (όταν μιλάμε) γίνονται από πολλές ολόκληρες και
σωστές κουβεντούλες, τις προτάσεις.

Πρόταση λέμε μια ολόκληρη και σωστή κουβέντα.
Για να ’μαστε εξηγημένοι:
Η πρόταση είναι, βρε παιδιά,
μια κουβεντούλα ολόκληρη,
μια κουβεντούλα τελειωμένη.
Όπως:
Στην πλάτη του κουβαλάει ένα σακούλι γεμάτο παραμύθια.
Κάθε πρόταση μπορεί να γίνει από μία, δύο, τρεις
ή και περισσότερες λέξεις.
Όπως:
Παίζω. (πρόταση με μία λέξη)
Παίζω μπάλα. (πρόταση με δύο λέξεις)
Παίζω μπάλα με τους φίλους μου. (πρόταση με πολλές λέξεις)
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Ο / Κοντοπαραμυθάς / έχει / πολλή / δουλειά.
Χώρισα την πρόταση σε λέξεις.
Χώρισε κι εσύ σε λέξεις τις δύο παρακάτω προτάσεις.
1. Είναι ο φίλος των παιδιών.
2. Πρώτα πάει στα πολύ μικρά παιδιά.

Μπορείς να γράψεις
τις λέξεις με τη σειρά,
ώστε να βγαίνει
νόημα;

Ένας
τοσοσδά
δρόμους
τριγυρίζει
ανθρωπάκος
στους
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Ένωσε με μια γραμμή
κάθε ζώο
με τη φωλιά του
ή με το μέρος όπου ζει.
Μετά χρωμάτισε
την εικόνα.

Β
Γ
Α

Δ
Ε

Ζ
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Συμπλήρωσε το παρακάτω μοτίβο και ύστερα χρωμάτισέ το.

κόκκινο

Χρωμάτισε το πιο ψηλό.

Χρωμάτισε το πιο παχύ.

Χρωμάτισε το πιο μακρύ.
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κίτρινο

πράσινο

Ένωσε τα παρακάτω αντικείμενα με τους σωστούς χώρους.

κουζίνα
υπνοδωμάτιο
παιδικό υπνοδωμάτιο
γραφείο
αποθήκη
μπάνιο
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