Kαλοκαίρι. Κατασκήνωση. Πεύκα. Μπάνια. Φίλοι και ξένοιαστη
Έλυσαν σταυρόλεξα, απάντησαν σε αινίγματα, ξαναθυμήθηκαν
τη Γεωγραφία και την Ιστορία που έμαθαν στο σχολείο. Μέχρι
και εφημερίδα έφτιαξαν, την κρέμασαν με μανταλάκια σε ένα
δέντρο και τη μοιράστηκαν με όλα τα παιδιά!
Μπορείς κι εσύ να μπεις στην παρέα τους!
Τι λες;
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ζωή. Μέσα σε αυτό το ευχάριστο κλίμα, κάποια παιδιά, που
βρέθηκαν τυχαία στην κατασκήνωση, αποφάσισαν να κρατήσουν
το μυαλό τους... ζωντανό μέσα στο καλοκαιριάτικο λιοπύρι.
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Ε΄ ∆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

Ποιος το
έγραψε;

Συνεργάστηκε
με κάποιον;

Πώς λένε
την εικονογράφο;

Πέρασαν δεκαπέντε ημέρες από τότε που τελείωσαν τα μαθήματα του σχολείου, και τα σαΐνια της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου της Ανθούπολης συναντήθηκαν και πάλι στην
κατασκήνωση του δήμου. Κι έγινε ο Σαματάς, με Σ κεφαλαίο.
— Γεια σου, Πέτρο!
— Καλημέρα, Αμαλία!
— Ε, Σαράντη!
Η κατασκήνωση γέμισε φωνές και ξεφωνητά, που κόπαζαν και
ξανάρχιζαν μόλις ερχόταν κάποιο καινούριο παιδί. Επιφωνήματα για τη Νίκη, χαρές για την Ηρώ, τη Βέρα, τη Νίνα, αγκαλιές για τον Μιχάλη και τον Γιώργη, κραυγές για τον Βίκτορα,
την Όλγα, την Ελπίδα, την Τιτίκα. Εκεί και η Φιλιώ, η Ιώ, η
Λώρα, η Ισμήνη, η Αντιγόνη.
Ήταν σίγουρο πως θα περνούσαν ζωή χαρισάμενη!
Καλοκαίρι με φίλους; Παιχνίδια στη θάλασσα και κυνηγητά; Φαγητό με φίλους και καλαμπούρια με μπουκωμένα στόματα; Ανέκδοτα και πιθανοί μαξιλαροπόλεμοι; Μεγαλείο!
Τι άλλο ήθελαν, αλήθεια;
Είμαστε κι εμείς
φίλοι σας!
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Τα παιδιά δεν ήθελαν τίποτε άλλο. Η συγγραφέας του βιβλίου όμως
θέλει να σχηματίσεις από τα αρχικά των ονομάτων της τρίτης ομάδας
κοριτσιών τη λέξη που σημαίνει μια βασική κοινωνική ανάγκη των ανθρώπων, και κυρίως των παιδιών.
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Ένα σακίδιο
με γ
Τι έχεις μέσα
στο σακίδιό σου;

Για να το βρεις,
θα πρέπει να λύσεις
τους γρίφους.

1. Κάτι για να βοηθάω τους τραυματίες.

1.

2. Κάτι για να αποτυπώνω ωραίες
στιγμές της ζωής μου.
3. Κάτι που δείχνει πάντα τον βορρά.

2.
3.

4. Κάτι που θα με βοηθάει να βλέπω
πιο κοντά τα μακρινά αντικείμενα.

4.

5. Κάτι που μεγαλώνει τα πράγματα.

5.

6. Κάτι που χρειάζεται οδοντόκρεμα.

6.

7. Κάτι που θυμίζει βάτραχο.

7.

8. Κάτι που θυμίζει Απόκριες.

8.

9. Κάτι για να βλέπω στο σκοτάδι.

9.

10. Κάτι για να παράγω ήχο.

10.

11. Κάτι για να μπορώ να βλέπω τον ήλιο.

11.

12. Αντικείμενα απαραίτητα στους
συγγραφείς.
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ρίφους

12.

Κι ο Μιχάλης όμως έπαθε με τη σειρά του τα ίδια,
όταν ρώτησε τον αρχηγό της κατασκήνωσης πόσα
παιδιά θα είναι.
1
1
— Θα είστε το
του 1.000 μείον το
του 900,
2
3
του απάντησε.
Ο Μιχάλης έκανε γρήγορα τον υπολογισμό:

Και ξαναρώτησε τον αρχηγό:
— Πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια θα είμαστε;
— Χμ! έκανε ο αρχηγός. Τα κορίτσια είναι λιγότερα από
110 και περισσότερα από 100 και, αν τα μετρήσεις ανά
οκτώ, είναι λιγότερα κατά 2.
— Ευχαριστώ, είπε ο Μιχάλης.
Έβγαλε χαρτί και μολύβι κι έκανε τους υπολογισμούς.
Κάνε τους κι εσύ:
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Νίκη,
τι όμορφο που είναι
το μπλουζάκι σου! Από
πού το αγόρασες;

Μόνη μου
το έφτιαξα.
Να σου πω πώς;

Χρειάζεσαι:
α. ένα άσπρο μακό μπλουζάκι
β. κρύα βαφή για τα ρούχα
• Δέσε κόμπο την μπλούζα.
• Στο κουτί της βαφής υπάρχουν οδηγίες.
Ακολούθησέ τες και φτιάξε την μπογιά.
• Βούτηξε την μπλούζα στην μπογιά.
• Όταν στεγνώσει, λύσε τον κόμπο.

Καταλαβαίνουν
όλοι από μοντέρνα
τέχνη;

10

Όλα

με
πρόγραμμα

Τα παιδιά έκαναν σχέδια και πολλά όνειρα για τη ζωή τους στην
κατασκήνωση. Ετοίμασαν μάλιστα στο άψε σβήσε κι ένα μικρό
πρόγραμμα.
Συμπλήρωσέ το κι εσύ βλέποντας τα σκίτσα.
7:00 π.μ.: Εγερτήριο
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