
OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃

3. Πώς µετράω το χρόνο; 4. Πώς αλλιώς µετράω το χρόνο;

5. Xριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 6. Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο µου;

2. H δική µου ιστορία 

1. H οικογένειά µου έχει ιστορία

Nα κολλήσεις

δύο δικές σου

φωτογραφίες.

33



OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃11..  HH  ooÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

««HH  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÙÙËË˜̃  ÌÌ··ÌÌ¿¿˜̃  ÌÌÔÔ˘̆»»

Στην κουζίνα του σπιτιού αρχηγός ήτανε η µαµά της µαµάς της µαµάς µου, 
η γιαγιά της µαµάς µου, η δική µου προγιαγιά.

Σ. Zαραµπούκα

Kαι η οικογένειά σου έχει ιστορία.
Θα µας διηγηθείς κάτι από αυτήν;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Bάζω αριθµούς στους κύκλους και στις φωτογραφίες. Ξεκινάω από την προγιαγιά.

34

∆άβης ∆. Bαλαβανίδη M. Bασιλείου Σ. ∆άβης ∆.



OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃HH  ooÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

Afi Ô‡ Â›Ó·È 
Ë Ì·Ì¿ ÛÔ ,̆ Ô Ì·Ì¿˜ ÛÔ ,̆ 

Ô ·Ô‡˜ ÛÔ˘, 
Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘;

Όνοµα:

35

Koλλάω φωτογραφίες µε τα πρόσωπα της οικογένειάς µου. 
Γράφω τα ονόµατά τους στις γραµµές.



OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃

11

HH  ooÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

PÒÙËÛÂ ÙË Ì·Ì¿, 
ÙÔÓ Ì·Ì¿, 
ÙÔÓ ·Ô‡, 

ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÁÈ·...

,    Ù· ,        ÙÔ˘˜ ,    ÙÔ ,ÙÔ 

ÙËÓ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰È¿.

Mια φορά κι έναν καιρό,
κάπου πέρα, κάπου εδώ,
ο παππούς και η γιαγιά
κάνανε πολλά παιδιά.
― Kαι µετά, και µετά;
― Tα παιδιά κάναν παιδιά.
― Kαι µετά, και µετά;
― E! Γεννήθηκα εγώ. Γεια σας παιδιά!

36

TÈ ¿ÏÏ·ÍÂ 
ÛÙËÓ 

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·;

Û›ÙÈ ÚÔ‡¯· ‰ÚfiÌÔ˘˜
¯ˆÚÈfi

fiÏË
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃22..  HH  ‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÌÌÔÔ˘̆  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

22

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς ήταν η Eλένη όταν γεννήθηκε;

Πώς είναι έξι χρονών;

NN··  ˙̇‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  EEÏÏ¤¤ÓÓËË,,  ÎÎ··ÈÈ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··  ÔÔÏÏÏÏ¿¿,,

ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË  ÓÓ··  ÁÁ››ÓÓÂÂÈÈ˜̃  ÌÌÂÂ  ¿¿ÛÛÚÚ··  ÌÌ··ÏÏÏÏÈÈ¿¿!!

Kλείνω τα µάτια και θυµάµαι... όταν ήµουν πιο µικρός ή πιο µικρή.

Γράφω 

σε µια άλλη γλώσσα.

Πώς ήµουν;

Tι µπορούσα να κάνω;

Γεννήθηκα πριν από ........... χρόνια.

Γιορτάζω τα γενέθλιά µου το µήνα ............................

XX··ÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓ··  °°ÂÂÓÓ¤¤ııÏÏÈÈ··
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Παρατηρώ τις εικόνες. Πώς µετράµε το χρόνο;

Πώς µπορούµε να µετρήσουµε το χρόνο χωρίς ρολόι;

33..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÌÌÂÂÙÙÚÚ¿¿ˆ̂  ÙÙÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ;

TÈ ÒÚ· Â›Ó·È;

PÒÙ· ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, 
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÏfiÈ!

™™ÙÙËË  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÒÒÓÓ

Mε το ρολόι µετράµε το χρόνο που περνάει.

TÈÎ Ù·Î, ÙÈÎ Ù·Î, ÙÈÎ Ù·Î
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃¶¶ÒÒ˜̃  ÌÌÂÂÙÙÚÚ¿¿ˆ̂  ÙÙÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ;

¢¢ÂÂ˘̆ÙÙ¤¤ÚÚ··

H ¢¢ÂÂ˘̆ÙÙ¤¤ÚÚ·· ÌÂ ÙËÓ TTÚÚ››ÙÙËË
ÛÙË˜ TTÂÂÙÙ¿¿ÚÚÙÙËË˜̃ ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ.

MÂ ÙËÓ ¶¶¤¤ÌÌÙÙËË ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó
ÙËÓ ¶¶··ÚÚ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó.

¶·›ÚÓÔ˘ÓÂ Î·È ÙÔ ™™··‚‚‚‚¿¿ÙÙÔÔ
Î·È ÙÚ·‚¿ÓÂ ·Ú·Î¿Ùˆ.

N· ÎÈ Ë KK˘̆ÚÚÈÈ··ÎÎ‹‹ ÛÙÔ Ï¿È
ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ÙË˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ.

KÈ ·Ú¯ÈÓ¿ÓÂ ˙ˆËÚfi
ÙË˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ¯ÔÚfi.

Γ. Kρόκος

OOÈÈ  ÒÒÚÚÂÂ˜̃  ÎÎ˘̆ÏÏÔÔ‡‡ÓÓ,,  ÔÔÈÈ  ÌÌ¤¤ÚÚÂÂ˜̃  ÂÂÚÚÓÓÔÔ‡‡ÓÓ..  TTÈÈ  ÌÌ¤¤ÚÚ··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··;

Γράφω το όνοµα
κάθε µέρας.

33  ––  44  ––  55

Mετράµε το χρόνο που περνάει και µε µέρες.
Mία εβδοµάδα έχει εφτά µέρες: ∆ευτέρα, Tρίτη,
Tετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Kυριακή.
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃44..  ¶¶ÒÒ˜̃  ··ÏÏÏÏÈÈÒÒ˜̃  ÌÌÂÂÙÙÚÚ¿¿ˆ̂  ÙÙÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ;

66  ––  77

°°‡‡ÚÚˆ̂  ÁÁ‡‡ÚÚˆ̂  ÔÔÈÈ  ÌÌ‹‹ÓÓÂÂ˜̃  fifiÏÏÔÔÈÈ,,  ËË  ˙̇ˆ̂‹‹  ÂÂÚÚÈÈ‚‚fifiÏÏÈÈ,,  ¿¿ÓÓııËË,,  ¯̄ÈÈfifiÓÓÈÈ··
ÎÎ··ÈÈ  ‚‚ÚÚÔÔ¯̄‹‹,,  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ  ··’’  ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ¯̄‹‹.... ..

Ποιους άλλους µήνες γνωρίζεις;

Ποιες είναι οι τέσσερις εποχές;

Tο χρόνο που περνάει το µετράµε και µε µήνες.

Ένας χρόνος έχει δώδεκα µήνες: Iανουάριος, Φεβρουάριος,

Mάρτιος, Aπρίλιος, Mάιος, Iούνιος, Iούλιος, Aύγουστος,

Σεπτέµβριος, Oκτώβριος, Nοέµβριος, ∆εκέµβριος.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

II··ÓÓÔÔ˘̆¿¿ÚÚÈÈÔÔ˜̃

XXÂÂÈÈÌÌÒÒÓÓ··˜̃XXÂÂÈÈÌÌÒÒÓÓ··˜̃
ÕÕÓÓÔÔÈÈÍÍËËÕÕÓÓÔÔÈÈÍÍËË

ººııÈÈÓÓfifiˆ̂ÚÚÔÔººııÈÈÓÓfifiˆ̂ÚÚÔÔ
KK··ÏÏÔÔÎÎ··››ÚÚÈÈKK··ÏÏÔÔÎÎ··››ÚÚÈÈ

AAÚÚ››ÏÏÈÈÔÔ˜̃

IIÔÔ‡‡ÓÓÈÈÔÔ˜̃

OOÎÎÙÙÒÒ‚‚ÚÚÈÈÔÔ˜̃

§§ÈÈÏÏÈÈÔÔ‡‡ÔÔÏÏËË
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃55..  XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··  ––  ¶¶ÚÚˆ̂ÙÙÔÔ¯̄ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿

Tραγουδάµε τα κάλαντα των Xριστουγέννων 

ή της Πρωτοχρονιάς στις άλλες τάξεις του σχολείου.

XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··,,  ¶¶ÚÚˆ̂ÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··...... AAÚÚ¯̄ÈÈÌÌËËÓÓÈÈ¿¿  ÎÎÈÈ  ··ÚÚ¯̄ÈÈ¯̄ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿......

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι γιορτάζουµε τα Xριστούγεννα;

Tι γιορτάζουµε την Πρωτοχρονιά;

Tι ετοιµασίες κάνουµε για τις γιορτές...

στο σπίτι και στο σχολείο;

Ποιο µήνα γιορτάζουµε τα Xριστούγεννα;

Ποια εποχή;

Ποιο µήνα γιορτάζουµε την Πρωτοχρονιά;

N. Λύτρας, Tα κάλανταΘεοφάνης, H Γέννηση του Xριστού

Γράφουµε ένα γράµµα στα παιδιά της Πρώτης τάξης σε µια

άλλη χώρα. Pωτάµε πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά εκεί.



EÛ‡ ÙÈ Î¿ÓÂÈ˜ 
fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ˜ 

ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ;

42

OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃66..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂÚÚÓÓ¿¿ˆ̂  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂÏÏÂÂ‡‡ııÂÂÚÚÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι κάνουν τα παιδιά στις εικόνες;

Πότε βρίσκουν καιρό για τέτοιες ασχολίες;

Bάζω X σε ό,τι κάνω εγώ, όποτε έχω ελεύθερο χρόνο:

Θέατρο Σκιών
E. Σπαθάρης
O Kαραγκιόζης
µε τα παιδιά του

O χρόνος κυλάει ευχάριστα, όταν
νιώθουµε καλά και κάνουµε
όµορφα πράγµατα.

TÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜
fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ

¯ÚfiÓÔ;
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OO  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃
™™˘̆

˙̇ËË
ÙÙ¿¿

ÌÌÂÂ
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··ÈÈ
  ˙̇

ˆ̂ÁÁ
ÚÚ··
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∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆OO  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ˙̇ˆ̂‹‹  ÌÌ··˜̃

2. Tι µας προσφέρει ο ήλιος;

1. O Ήλιος, ο Hλιάτορας, ο Πετροπαιχνιδιάτορας

K·ÏËÌ¤Ú·!

K·ÏËÓ‡¯Ù·!
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11..  OO  ◊◊ÏÏÈÈÔÔ˜̃,,  ÔÔ  HHÏÏÈÈ¿¿ÙÙÔÔÚÚ··˜̃,,  ÔÔ  ¶¶ÂÂÙÙÚÚÔÔ··ÈÈ¯̄ÓÓÈÈ‰‰ÈÈ¿¿ÙÙÔÔÚÚ··˜̃

Ένας µεγάλος ζωγράφος, ο Bαν Γκογκ, ζωγράφισε την ανατολή και

τον ουρανό µε τα άστρα.

Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε κάθε εικόνα.

Tι κάνεις; Tι νιώθεις;

Γράφω µια λέξη που ταιριάζει κάτω από κάθε εικόνα.

Bγαίνουµε στην αυλή του σχολείου.
∆είχνουµε από πού ανατέλλει και πού δύει ο ήλιος.

¶¶ÚÚˆ̂››  ÚÚˆ̂››  ÔÔ  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ˜̃  ‚‚ÁÁ··››ÓÓÂÂÈÈ  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  AAÓÓ··ÙÙÔÔÏÏ‹‹..

TTÔÔ  ‚‚ÚÚ¿¿‰‰˘̆  ÎÎ··ÙÙÂÂ‚‚··››ÓÓÂÂÈÈ  ÌÌÂÂ  ÔÔÏÏfifi¯̄ÚÚ˘̆ÛÛËË  ÛÛÙÙÔÔÏÏ‹‹,,

ÓÓ··  ÎÎÔÔÈÈÌÌËËııÂÂ››  ÛÛÙÙËË  ¢¢‡‡ÛÛËË..
Γ. Bιζυηνός

∂∂ÚÚÂÂ˘̆ÓÓÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ¤¤ÍÍˆ̂  
··fifi  ÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃
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OO  ◊◊ÏÏÈÈÔÔ˜̃,,  ÔÔ  HHÏÏÈÈ¿¿ÙÙÔÔÚÚ··˜̃,,  ÔÔ  ¶¶ÂÂÙÙÚÚÔÔ··ÈÈ¯̄ÓÓÈÈ‰‰ÈÈ¿¿ÙÙÔÔÚÚ··˜̃

Nα φτιάξεις το δικό σου

παραµύθι για τον ήλιο.

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Tι συµβαίνει και έχουµε µέρα και νύχτα;

Tι άλλο θα ήθελες να µάθεις για τον ήλιο;

O ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί από την Aνατολή

και δύει κάθε βράδυ στη ∆ύση.

Έτσι αλλάζει η µέρα µε τη νύχτα.
11  ––  22  ––  33

O ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·
ÊˆÙÂÈÓfi ·ÛÙ¤ÚÈ.

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Â›¯Â ‰‡Ô fiÌÔÚÊ· 
·Ï¿ÙÈ·: ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ 
Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË ¢‡ÛË.
∂ÎÂ› ‹Á·ÈÓÂ ÌÂ...
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22..  TTÈÈ  ÌÌ··˜̃  ÚÚÔÔÛÛÊÊ¤¤ÚÚÂÂÈÈ  ÔÔ  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ˜̃;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι να έγινε στο άλλο;

Tι να έγινε στο ένα χωριό;

M ια φορά κι έναν καιρό κάπου υπήρχε ένα                          . 

Eκεί ο                έλαµπε κάθε µέρα. Kαι ο χρόνος κυλούσε...

M ια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα                          κάπου αλλού, αλήθεια πού;

Eκεί ο                   δεν έλαµπε ποτέ. Kαι ο χρόνος κυλούσε...

Tι να έγινε στον αέρα , στο νερό               ,  στο χώµα                ,  

στα φυτά             , στα ζώα                        και στους ανθρώπους             ;                    

TÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÌÂ
ÛÈÙ¿ÚÈ. ¶ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ ÂÎÂ› Î·È ...

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

∆. Γιολδάσης, Θερισµός

Συνεχίζουµε την ιστορία.
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™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς µπορούµε να προστατευθούµε από τον ήλιο; 

Kαλούµε ένα γιατρό στην τάξη να µας µιλήσει 

για αυτό.

TTÈÈ  ÌÌ··˜̃  ÚÚÔÔÛÛÊÊ¤¤ÚÚÂÂÈÈ  ÔÔ  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ˜̃;

N· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi
ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Ì·˜, ÓÓ··  ··ÔÔÊÊÂÂ‡‡ÁÁÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·fi ÙÈ˜ 1111  ÙÙÔÔ  ÚÚˆ̂››  ÌÌ¤¤¯̄ÚÚÈÈ  

ÙÙÈÈ˜̃  55  ÙÙÔÔ  ··fifiÁÁÂÂ˘̆ÌÌ··.

H MËÏÒ Ë K·ÌËÏÒ ‚Ô˘Ú ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚ·‚Ò. TÔ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÌÔ˘

ÊÔÚÒ, Î·¤ÏÔ, ÔÌÚ¤Ï· Î·È ÓÂÚfi. 
K·È ÙÈ ¿ÏÏÔ; TÈ ¿ÏÏÔ;

O ήλιος φωτίζει και ζεσταίνει τη γη, τα ζώα και τα φυτά. 

Είναι πολύ σηµαντικός για τη ζωή µας, πρέπει όµως και να προστατευόµαστε

από αυτόν. 
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To aÓÙËÏÈ·Îfi ÛÔ˘
ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ...
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OO  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ˙̇ˆ̂‹‹  ÌÌ··˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓÂÂ˜̃  ··fifi  ÙÙËË  ˙̇ˆ̂‹‹  ÌÌ··˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ‹‹ÏÏÈÈÔÔ..

Bρίσκουµε και λέµε 

λέξεις για τον ήλιο,

τη µέρα και τη νύχτα.

MEPA

NYXTA
H§IO™


