Α ν σου αρέσουν τα μυστήρια

Η παρέα μας λοιπόν... ακόνισε τα μολύβια της και το μυαλό
της, και έπεσε με τα μούτρα να λύσει όλα τα κουίζ και
τα σταυρόλεξα που βρήκε σε αυτό το βιβλίο, βάζοντας
στοιχήματα ποιος θυμάται πιο πολλά απ’ όσα έμαθαν
στο σχολείο τη χρονιά που πέρασε.
Τι λες; Είσαι για ένα στοίχημα;

Ένα βιβλίο για κάθε τάξη του δημοτικού
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(όχι να τα δημιουργείς, αλλά
να τα λύνεις!), τότε σίγουρα θα
διασκεδάσεις με τη φετινή μας
παρέα.
Σου χρειάζονται
παρατηρητικότητα, προσοχή,
κρίση, έρευνα, επιμονή,
υπομονή, ό,τι δηλαδή είναι
απαραίτητο για να λύσεις κουίζ
και σταυρόλεξα.
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ΣΤ΄ ∆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

Ο Άρης φεύγει με τους γονείς του για διακοπές. Στην εξοχή παίρνει
μαζί του και τη Ρουμπίνη. Η Ρουμπίνη είναι το λάπτοπ του. Μαθαίνει
και περνάει την ώρα του!

Έχει
εισόδους.
Πολύ
καλή μνήμη
(και τι δε θυμάται
η αφιλότιμη)!

Πληκτρολόγιο:
από τη λέξη «πλήκτρο»
και όχι από τη λέξη «πλήξη».
Κανείς δεν πλήττει
μαζί της.

Παίρνει
εντολές.

Ό,τι βλακεία
τής πεις,
την αποθηκεύει
σαν καλή νοικοκυρά.
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Τις αποθήκες της
τις λένε τσιπ.
(Όχι, δεν είναι
τα πατατάκια
που τρώμε.)
Ένα τσιπ
αποθηκεύει
χιλιάδες
εντολές.
Έχει
εξόδους
(όχι εξόδους
κινδύνου)!

Ο Άρης παίρνει
μαζί του κι έναν πιγκουίνο για λίγη δροσιά. Τον έκοψε από ένα
βιβλίο. Δεν είναι βασιλικός πιγκουίνος αλλά ούτε και... πριγκιπικός. Το είδος του λέγεται
Πυγοσκελίδα παπούα. Τον
επέλεξε, γιατί του άρεσε
το όνομά του και γιατί
είναι μικρός, χαριτωμένος και φοβητσιάρης.
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Ποιοι είναι οι παρακάτω επιστήμονες;
Μπορεί να σε βοηθήσει η Ρουμπίνη!

1. Αμερικανός εφευρέτης στον
οποίο οφείλουμε τις ηλεκτρικές
λάμπες και άλλες κατασκευές!
Είναι ο

.

2. Γάλλος χημικός, πατέρας της
μικροβιολογίας. Δημιούργησε το
πρώτο εμβόλιο για τη λύσσα.
Είναι ο

3. Πολωνή φυσικός και χημικός,
που μαζί με τον σύζυγό της ανακάλυψαν το ράδιο.
Είναι η
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.

.

4. Γερμανός φυσικός, θεμελιωτής
της θεωρίας της σχετικότητας.
Είναι ο

.

5. Μαθηματικός και αστρονόμος,
ο οποίος υποστήριξε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος,
τοποθετώντας τον Ήλιο και όχι
τη Γη στο κέντρο του.
Είναι ο

.

Γράψε λέξεις που συνδέονται με τους επιστήμονες αυτούς.

Ουφ!
Πότε θα πάμε
στη θάλασσα
να δροσιστούμε;
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Η Ρουμπίνη είχε στη μνήμη της γραμμένους
πολλούς κώδικες, και τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν με αυτούς πολλά παιχνίδια.
Ένας κώδικας ήταν και ο παρακάτω:

Με βάση
τον παραπάνω κώδικα,
να βρεις τις λέξεις.
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Στην Αίγυπτο
έχει πολλή
ζέστη!

Αυτός είναι ο κώδικας των αριθμών
στα ιερογλυφικά.

Μπορείς τώρα να γίνεις αρχαίος Αιγύπτιος λογιστής στην αυλή του
φαραώ, ας πούμε του Τουταγχαμόν, και να γράψεις τους παρακάτω
αριθμούς;

35
116
1.031
11.000

Δεν ξαναπάω!

100.129
1.100.000
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Ο Άρης, ο Χάρης και ο Πάρης τρελαίνονταν για τους κρυπτογραφικούς κώδικες και τα μυστηριώδη μηνύματα. Συνέχεια έπαιζαν τους
μυστικούς πράκτορες και τους κατασκόπους. Μια μέρα ο Πάρης, για
να κάνει γνωστό ένα τέτοιο μυστικό μήνυμα, το σκόρπισε σε όλη την
πλατεία, σε διάφορα σημεία. Ο Άρης τον παρατηρούσε από μακριά
με τα κιάλια.

Κοιτάζοντας
το σχεδιάγραμμα
της διπλανής σελίδας,
μπορείς να βάλεις στη σωστή
σειρά τις σκόρπιες λέξεις
και να διαβάσεις
το μήνυμα;
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