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Περιοδικά για το Νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις τον Δημοτικού Σχολείου 
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Αγαπάτε in Qubuoua; 

Σας αρέσει να παίζετε στην 

αμμουδιά της, να βουτάτε στα δροσερό της νερά, 

να ψαρεύετε ρε το αγκίστρι ή με την απόχη; 

Ελάτε να παίξουμε στη θάίιασσα! 

Να δούμε μαζί άμορψες παραλίες. 

να γνωρίσουμε διάφορα θαλασσινά, 

να μάθουμε τραγούδια για τη 

θάλασσα, να... ταξιδέψουμε στο 

Αιγαίο. 
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Η Βάλαααα μας περιμένει, 

για να μας χαρίσει τα δωι 

Πάμε, μη χάνουμε 

jpcync. 
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Τα σύνεργα του κολυμβητή 
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Τα σύνεργα του κολυμβητή 

Μπορείς να θυμηθείς μερικά από ία ηράνμαια 

πον παίρνουμε μαζί μας στην παραλία; 

Εικονόλεξο 
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Συμβουλές της γιαγιάς 

Τ Αν Ot ταιμπήοει 

οφηκο. τρΐψ£ ΙΟ τσίμπημα με 

flanihikri ri σκόρδο. 

Τ Αν σε κημπήσα 

μέδουσα. βάλε αμέσως σιο 

τσίμπημα μια (μετά 

ντομάτα ή υγρτί αμμωνία 

Τ Αν πσυίοΈΐκ; αχινό. 

άλειψε το πάάι μ£ ήάδι+ περίμενε 

να μαλακώσουν τα αγκάΰια και 

προσπάθησε να to βγάλεις 
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Μια μέρα στη θάλασσα 
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Το πρωί στις 9 
ηύραμε το λεωφορείο, 

1 

£τις 10 φτάσαμε 
στην παραλία* 
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Μεγρι ί ο μεσημέρι 

κολυμπούσαμε στη θάλασσα* 

Το μεσημέρι καθήσαμε 
για φαγητό στη σκιά 
ενός πεύκου» 

Μετά ξεκουραστήκαμε. 

Φάγαμε παγωτό 

για να αροσιοτονμε. 

Συνετίσαμε ί α παιχνίδια 
στη ΒάΚαααα. 

ό λ ο ΙΟ απόγευμα. 

'Οταν ε β ε α η ε ο κ4λιο$t 

•ήραμε το λ ε ω φ ο ρ ε ί ο 
της ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς , 
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Παιχνίδια στη θάλασσα 

1 0 
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Ευτά τα παιδιά τα ψάχνουν οι γονείς τους, Ι 

Ι* 
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MnogEJS να ιούς βοηθηθώ 
να το &ρου ν; 
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Μικροί και μεγάλοι στη θάλασσα 

* Το αμμόπουτρο της γιαγιάς 
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Μια έκπληξη 
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Ναυαγοσώστης 

ία 
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Τα σύνεργα του ψαρά 

Κουπί 

Πυροφάνι 

όβορκο 

Καλάθι Ψαροκασσέληα 

1 - _ 1 Χ 
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Ία σύνεργα του ψαρά 

Μπορείς να βρεις η πήρε μαζί του ο Γιάννης, που πήγε 

να ψαρέψει στον αγαπημένο τον βράχο; 

Εικονόλεξο 
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Πίθηκος και δελφίνι 
(Μύθος του Αισώπου) 

Ένας ναύτης είχε μαζί του στο καράβι ένα πίθηκο. 

Καθώς πλησίαζαν στο Σούνιο, έπιασε θαλασσοταραχή και 

το καράβι βούλιαξε. 

Όλοι έπεσαν στη θάλασσα νιο να σωθούν, μαζί τους και ο 

πίθηκος, 

Ένα δελφίνι που κολυμπούσε εκεί κοντά έτρεξε και 

πήρε τον πίθηκο στη ράχη του για να τον σώσει. 

Καθώς ταξίδευαν στη θάλασσα, έπιασαν την κουβέντα. 

Τότε ο πίθηκος άρχισε τα ψέματα,,. 

* # 
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Από που είσαι; 

ρώτησε το δελφίνι, καθώς πλησίαζαν στον Πειραιά. 

Απά την Αθήνα, 

απάντησε ο 

πίθηκος. 

Τον Πειραιά 

τον γνωρίζεις; 

ξαναρώτησε το δελφίνι. 

Ω, ναι, τον Πειραιά τον γνωρίζω πολύ καλά, 

είναι φίλος μου... 

Το δελφίνι θύμωσε τόσο πολύ με τα ψέματα του πιθήκου» 

που τον πέιαξε στη θάλασσα.,. 

it 
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</VA AhXAlO «ΛΛΗΛΙΚΦ ΚΑΡΆΒΙ... 

Η "AhTA" 

Σχέδιο ίου χαρακιπ Α. Tdoout για έκβαση γραμματοσήμου (1958). 

Μ 
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Ο Αρίονας 

0 Αρίονας ήταν ένας σπουδαίος 

μουσικός της Αρχαίας Ελλάδας. 

Όιαυ έπαιζε Pi λύρα ίου μάγει 

τα πάντα. Οι άρχοντες του χάριζαν 

πολλά και πλούσια δώρο, 

άποτε ο Αρίουας ταξίδευε με το καράβι από τη 

Σικελία στην Ελλάδα. 

Οι ναύτες του καραβιού αποφάσισαν να τον 

πετάξουν στη θάλασσα, για να κλέψουν το 

υπάρχοντα τ< 

** 
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A 

Ο Αρίουας τους παρακάλεσε πριν του 

πετάξουν στα νερά, να του αφήσουν 

να παίξει για λίγο οι λϋρα ίου. 

® 
Η μελωδία απλώθηκε στην απέραντη 

θάλασσα. Τότε άρχισαν να μαζεύονται 

γύρω σπά το καράβι δελφίνια, 

μαγεμένα από τη γλυκεία μουσική. 



ΒΛΑΛ*** 

Ένα δελφίνι ιον πήρε στη 

ράχη του και τον έφερε στην 

Ελλάδα, κάπου αε μια παραλία 

της Πελοποννήσου. 

tm 



Βγαίνει η βαρκουλα 

Βγαίνει η βαρκουλα του ψαρά 

από το περιγιάλι t 

βαρκουλα, βαρκουλα του ψαρά, 

Κι απλώνει ο ναύτης με χαρά 

ία δίχτυα του και πάλι, 

βαρκουλα, βα ρ κουλά του ψαρά. 

Το φεγγαράκι το γυάλα 

τον κάνει σαν καθρέφτη, 

βαρκουλα, βαρκουλα του ψαρά. 

Και κάθε ψάρι παχουλό 

μέσα στα δίχτυα πέφτει. 

βαρκουλα, βαρκουλα του ψαρά. 

« 
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Τέσσερα μπαρμπουνάκια 

και μια μικρή γόπα 

Τέσσερα μπαρμπουνάκια έπαιζαν 

χαρούμενα στην άκρη ίου βράχου... 

Μια μικρή γόπα 

τους πλησίασε και ρώτησε 

- Μπορώ να παίξω μαζί σας; 
4Mb' < 

Εγώ δεν παίζω με γόπες. Είπε το πρώτο μπαρμπουνάκι. 

Μα εσύ δεν ξέρεις τα παιχνίδια μας.» 

Είπε το δεύτερο. 

Άπα θέλεις παίξε. 

Είπε το τρίτο. 

Εγώ θέλω πολύ να παίξουμε μαζί... 

Είπε το τέταρτο μπαρμπουνάκι, 

« 
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Θέλω να μάθω καινούρια παιχνίδια, αυτά που παίζετε 

εσείς οι γόπες. 

Τι λέτε, να παίξει μαζί μας π μικρά γάπα; 

Ας παίξει... 
απάντησαν τα άλλα μπαρμπουνάκια, 

Όλη τη μέρα έπαιζαν σαν τρελλά. 

Κρύφτηκαν ανάμεσα 
σε αχινούς, 

μέσα σε αδειανά 
κοχύλια» 

πίσω από ανεμώνες 
της θάλασσας. 

*Ψ 
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Χόρεψαν, έτρεξαν, έφαγαν σαλιγκαράκια και μικρά 

σκουληκάκια. 

Έκαναν χίλιες δυο ιρέλλες. 

'Οταν ο ήλιος πήγαινε να κοιμηθεί... 

- Ώρα να φύγουμε, θα μας ψάχνουν στο σπίτι. 
Είπε ένα υπαρμπουνακι. 

- Ναι, απάντησαν όλα μαζί τα ψαράκια. 

Την ώρα που έφευγαν... 

- θ α σε περιμένουμε αύριο πρωί 
πρωί για να παίξουμε, φώναξαν 
όλα μαζί τα μπαρμπουνάκια. 

Θα ρθω οπωσδήποτε, απάντησε η μικρή γόπα. 



Χρωμάτισε το ψάρι 

με όποια χρώματα θέλεις 
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Φάρος 

φωτιστική συσκευή 

.JL 
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Φάροι σιην ΕλΛάδα 

** 
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Εικόνες από το 6υθό 

Καλαμάρι 

Μέδουσα 
Χταπόδι 



Ιππόκαμπος 

Αστακός 

Κάβουρας 

Αστερίας 



Χαρούμενα και 

Λυπημένα ψάρια 

Ο ζωγράφος άφησε την εικόνα μισοτελειωμένη. 

Μπορείς να ϊον βοηθήσεις να ιπν τελειώσει; 



JdJmttA 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν 
την παραλία και το βυθό 

*τ 



Τι είδε η τσιπούρα και τρόμαξε; 

Ενωσε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 29, 

νια να βρεις τι τρόμαξε την τσίπουρα. 

Μ 
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Οι τσιπούρες έκρυψαν το δρόμο στον ιππόκαμπο 
και δεν μπορεί να πάει στη μαμά του. 

Μπορείς να τον Βοηθήσεις; 
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Τα δικά σου μπλουζάκια δευ έχουν ζωγραφιές, 
Ζωγράφισε τα! 



$fi,itftn 

Η μαμά τηγάνισε ψάρια. 
Εσύ φτιάξε σαλάτα και επιδόρπιο. 

Γ Α Λ Α Τ Α XQ ρ ι ^ - Γ ί Κ Η 
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Φορικγό 
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ΒΑΧΑ*** 

ΒαρκούΑες και Καράβια 

Μπορείς να βρεις ία ονόματα τονς; 

Εικονόλεξο 
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Η θάλασσα το χειμώνα 
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Η θάλασσα το καλοκαίρι 
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Τι σκέφτεσαι, όταν βλέπεις αυτή τη Qahoooa; 

# # 
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Τι σκέφτεσαι, όταν βλέπεις αυιή τη Βάλαοοα; 



Στη Μύκονο, σχη Σέριφο, 

στη Σίκινο, στη Μήλο 

πετάς κυπαρισσόμηλο 

KLĵ tw πετάω μπ.-̂ ο. 

Στην Αμοργό, στην Κίμωλο* 

στη Ν ιό* στη lavtopi^r 

μου στέλνεις κιτρολίμο 

σου στέλνω μανταρίνι. 

(Νίκος Γκάτσος) 

ποια νησιά μάς ταξιδεύει ο ποιητής; 
Μπορείς να τα βρυς στο χάρτη; 

, 
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Εχαιυσν 

Εράκλεια £ ^ Ρ 

*£_j~^ Αμοργός 

Φ ο λ έ γ α ν δ ρ ο ς 
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9ΛΑΛΨΤ* 

Μια βόλτα στο Αιγαίο 



β Α λASfA 

^ Η ρακί, n o 

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης 

Νίκος Κακλαμανάκης, 

ταξίδεψε με ιστιοσανίδα 

από το Σούνιο 

μέχρι την Κρήτη, 

περνώντας 

από τη Σαντορίνη. 

** 
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Υπάρχουν διαφορές. 
Βρες σε ti διαφέρουν οι δυο εικόνες του βυθοϋ! 



******* 

Μια ιδέα για να φτιάξεις ένα μόμηιλε 
για το δωμάτιο σου 
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Ψάρια, Θαλασσινά 
και τα Γένη ιούς 

όΰ 
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Ασεακός 

Αστερίας 

Αχινός 

Βλάχος 

Γαρίδα 

Γαύρος 

Γλώσσα 

Γοπα 

Δελφίνι 

Λρηκιιινπ 

Ζαργάνα 

Καβούρι 

Καλαμάρι 

Καπονι 

Καραβίδα 

Καρχαρίας 

Κοκοβιος 

Κολιός 

Λαβράκι 

Αιθρίνι 

Μαγιάτικο 

MapLfia 

Μΐνουλα 

Μου γ κ pi 

Μπαρμπούνι 

Ξιφίας 

m < % 

Ορκα 

Παλα μ ί 6α 

Παπϋγαλοψαρο 

Πέρκα 

Ποντικόψαρο 

Ροφός 

Σαβρίδι 

Σαλάχι 

Σαλιάρα 

Σαργός 

Σαρδέλα 

Σκουμπρί 

Σκορπιός 

Σολομός 

Σουηιύ 

Σπάρος 

Σφυρίδα 

Τόννος 

Τσιπούρα 

ΦογγρΙ 

Φάλαινα 

Χάνος 

Χειλού 

Χριοτόψαρο 

Χταπόδι 

Χέλι 

ΦΙ 
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ΕΜηνικά γραμματόσημα 

αφιερωμένα στη θάλασσα 

Μπορείς να κολλήσεις και δικά σον γραμματόσημα 
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