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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

Η χαρά μες στο βιβλίο
έχει αόρατη τρυπώσει.
Κι είναι η χαρά μεγάλη
τόση... τόση... κι άλλη τόση.

Σε όσες σελίδες δεις ... αστεράκια (
δύσκολες και ίσως χρειαστείς βοήθεια!

) σημαίνει ότι είναι λίγο

Τα ζεστά καλοκαιρινά μεσημέρια ο χρόνος
περνάει πιο εύκολα με το διάβασμα. Να
πώς αρχίζουν μερικά βιβλία από αυτά
που διαβάζουν τα παιδιά:

Μια φορά, ένα βραδάκι
κι έναν καιρό με ξάστερο ουρανό, το φεγγάρι
ξεπρόβαλε ολόγιομο και
σκεφτικό στην άκρη του
ουρανού.
Αν μπορούσε να κατσουφιάσει, θα…
Το έγραψε η Μάνια Καπλάνογλου.

—Έλα, Αντρέα, ώρα να φύγουμε.
—Κιόλας; Μα μόλις τώρα αρχίσαμε το παιχνίδι, μαμά!
—Παίζετε ήδη δύο ολόκληρες
ώρες.
—Μα πότε πέρασαν κιόλας δυο
ώρες; Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ποτέ δεν μπορώ να…
Το έγραψε η Αλεξάνδρα Μητσιάλη.

Η Έλλη αγαπάει πολύ τη γιαγιά της.
Η γιαγιά Ελένη κάνει τα ωραιότερα γλυκά του κόσμου. Η γιαγιά της Έλλης είναι…

Κάποτε, πολύ παλιά, τότε
που ο μπαμπάς μου είχε αλογοουρά και η μαμά μου κόκκινα σγουρά μαλλιά, δε γνώριζαν ο ένας τον άλλον.
Ένα βράδυ όμως…

Το έγραψε η Μαρία Παπαγιάννη.

Το έγραψε η Μελίνα Καρακώστα.
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Διάλεξε ένα από όλα και προσπάθησε να γράψεις τη συνέχεια. Αν
θέλεις πραγματικά να μάθεις πώς
συνεχίζεται η ιστορία, αναζήτησε
το βιβλίο στη βιβλιοθήκη ή στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου!
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Φτιάξε ένα δικό σου βιβλίο
Πάρε λευκές σελίδες και δύο σκληρά χαρτόνια για εξώφυλλο. Αν τα τρυπήσεις και τα ράψεις, το βιβλίο σου θα
είναι έτοιμο για να γράψεις ό,τι σου αρέσει. Μπορείς να
κολλήσεις φωτογραφίες από τις διακοπές σου, κάποια καλοκαιρινή σου συλλογή ή να ζωγραφίσεις όμορφα μέρη
που γνώρισες το καλοκαίρι. Όταν φύγει το καλοκαίρι, το βιβλίο αυτό θα σου θυμίζει τις διακοπές σου για πολύ καιρό.
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Ένωσε τις λέξεις με αλφαβητική σειρά,
για να ανακαλύψεις τι έχει σχεδιαστεί.
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Ιστορία με εικόνες και με λέξεις
Κάθε εικόνα και μια λέξη. Μπορείς να αντικαταστήσεις τις εικόνες
με λέξεις και να διαβάσεις τον μύθο;

Την ώρα που ο

ένας

ήταν ψηλά στον ουρανό,

άρπαξε ένα κομμάτι

και στάθηκε στο

μια πονηρή

ενός

και τα
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. Τον είδε

της έβγαλαν

βλέποντας τον ωραίο μεζέ. Στάθηκε λοιπόν κάτω από
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το

και άρχισε να του λέει: Τι όμορφος που είσαι!

Τι γυαλιστερά

που έχεις! Αν είχες και ωραία

, θα ήσουν ο

Χωρίς να σκεφτεί, ο

και αρχίζει να κράζει. Η
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.
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Βάλε τον αριθμό που πρέπει στα κυκλάκια.
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Τα φυτά, για ν’ αναπτυχθούν, έχουν ανάγκη από
α – – –, η– – –, χ– – – και ν– – –.

Φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά
Ένωσε:
Φυλλοβόλα •

• Έχουν φύλλωμα όλο τον χρόνο.

Αειθαλή

• Ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο.

•

Γράψε κι εσύ φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά.
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Φυλλοβόλα

Αειθαλή

πλάτανος

ελιά

Και τώρα παρέα με την κυρα-Γραμματική

Τα φωνήεντα είναι επτά
και φωνάζουν δυνατά
α, ε, η, ι, ο, υ, ω.

Τα σύμφωνα δεκαεπτά
και σου μιλούν ψιθυριστά
β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ.

1. Τράβηξε μια πράσινη γραμμή κάτω από τα φωνήεντα του
αινίγματος.
Από πάνω σαν τηγάνι
από κάτω σαν μπαμπάκι
κι από πίσω σαν ψαλίδι.
Τι είναι;
2. Τράβηξε μια κόκκινη γραμμή κάτω από τα σύμφωνα του
αινίγματος.
Έχω ένα βαρελάκι
που ’χει δυο λογιώ κρασάκι.
Τι είναι;
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Βάλε κι εσύ στα κουτάκια τα σημεία του ορίζοντα.
Τα Α. για την

Το Β. για τον

Το Δ. για τη

Το Ν. για τον
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ε
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Η λεύκα η Ασημίνα και η γιαγιά η Αργυρώ
Δίχως να πάρει άδεια, χωρίς να τη δούμε, τρύπωσε στην αυλή μας,
χώθηκε μέσα στο ζεστό και αφράτο χώμα της κι ύστερα από μερικούς μήνες ορθώθηκε λυγερή στο φως και ψιθύρισε απλά:
–Παρούσα! Είμαι η λεύκα η Ασημίνα.
Η γιαγιά, που έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι έξω στην αυλή, την
είδε και καταχάρηκε.
–Καλώς όρισες, Ασημίνα! φώναξε. Εγώ είμαι η γιαγιά η Αργυρώ.
Κι από εκείνη την ημέρα η λεύκα κι η γιαγιά γίνανε φίλες αχώριστες.
Η γιαγιά πότιζε κάθε μέρα τη λεύκα κι η λεύκα έντυνε τη γιαγιά με
τον ανάλαφρο ίσκιο της. Σε λίγο η γειτονιά γέμισε από δροσιά και
κελαηδισμούς, από θρόισμα και ασημένια φλυαρία των φύλλων.
–Ευλογημένη να ’σαι, Ασημίνα, ψιθύριζαν οι περαστικοί και την
καμάρωναν.
Κι η λεύκα φούντωνε και ψήλωνε, κι όλο άπλωνε την ασπίδα του
ίσκιου της και της δροσιάς της, για να προστατέψει τη μικρογειτονιά από τους ύπουλους εχθρούς της πόλης: το νέφος, την κάψα,
τον θόρυβο.
–Δε βαρέθηκες, γιαγιά, να κουβαλάς τόσα χρόνια νερό και να ποτίζεις τη λεύκα; Δεν κουράστηκες;
–Κουράστηκα... ναι, δε βαρέθηκα όμως ούτε μια φορά. Είμαι ευτυχισμένη που ανάστησα έναν άγγελο-φρουρό έξω στην αυλή μας.
Έναν άγγελο πολυφτέρουγο, που έκανε παράδεισο την τόσο αδικημένη γειτονιά μας. Και για να μπεις στον παράδεισο, εξακολούθησε
η γιαγιά, πρέπει να σε οδηγήσει ή ένα δέντρο ή ένα χέρι παιδικό.
Γιατί χωρίς παιδιά και χωρίς δέντρα παράδεισος δεν υπάρχει.
–Και χωρίς γιαγιάδες, πρόσθεσε η εγγονούλα κι έκλεισε τα μάτια της
θαμπωμένη από το τρεμοπαίξιμο
των ασημένιων φύλλων απάνω
στα αργυρόασπρα μαλλιά της
γιαγιάς.
Ρ. Καρθαίου
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Κοίτα ετούτο το σπιτάκι
ξέγνοιαστο που αποκοιμήθη,
είναι τόσο δα μικρούλι
σα ’να πέτρινο ρεβίθι.
Έφεξε και δεν ξυπνάει,
νύχτωσε, κοιμάται ακόμα.
Έχει σκέπασμα τα ουράνια
κι έχει το χορτάρι στρώμα.
Τώρα βγήκε το φεγγάρι,
με χρυσάφι το τυλίγει,
κι ένα ανάλαφρο αεράκι
το πορτάκι του ανοίγει.
Σκύβω μέσα και κοιτάζω,
αχ, σπιτάκι μου ρεβίθι,
μες στις άδειες κάμαρές σου
κρύβεις ένα παραμύθι.
Ρ. Καρθαίου

Βάλε σε πράσινο κύκλο τις στροφές του ποιήματος.
Πόσες είναι;
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Το χταπόδι σε κάθε πλοκάμι του πρέπει να κρατάει 15 ψαράκια. Αλλά
τα ψαράκια ανακατεύτηκαν. Άλλα έφυγαν, άλλα χώθηκαν σε λάθος
κουτάκι. Πρόσθεσε ή αφαίρεσε, έτσι ώστε κάθε κουτάκι να έχει 15
ψαράκια.
Όπως:
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