
Η φίλη μας η Σάμι, βόλτα την άνοιξη κάνει !!!  

 

 

 

 

 

Μέχρι να με πάτε εσείς βόλτα, θέλετε να 

σας πάω πρώτα εγώ;; Βοηθήστε με να 

περάσω όλες τις δοκιμασίες και να βρω τον 

φίλο μου τον Κούκι!    

Αγαπητοί γονείς, τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν 

δεν έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο σκοπός μας είναι 

να περάσουν τα παιδιά ευχάριστα και όχι να 

δυσκολευτούν. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να τα 

εκτυπώσετε, το παιδί σας μπορεί να τα ολοκληρώσει 

στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το ποντίκι. 



Δοκιμασία 1:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Σάμι:  Απ΄το κουτί μου σαν θα 

βγω, στον φίλο μου τηλεφωνώ. 

Κούκι μου, πού θα σε βρω; 

Κούκι: Έλα έξω απ’ το σχολειό, 

εκεί σε περιμένω όλο αυτό τον 

καιρό! 

 

Με το ποντίκι μου παίρνω 

τις Σάμι και τις βάζω μέσα 

στο λαβύρινθο, στη σωστή 

διαδρομή. 



Δοκιμασία 2:  

 
   

 

   
 

 

 
    

  

 

  

 
   

 

 

 

  

 

 

 Σάμι:  Ήρθα έξω απ’ το σχολείο, μα 

δεν είσαι εσύ εκεί, 

 τι θα κάνω τώρα μόνη,  

έξω στην αυλή; 

Κούκι: Έχεις δίκιο φίλη μου καλή, 

πήγα μια βόλτα μικρή.  

Έλα τώρα να με βρεις στο κοντινό 

δασάκι,  

μαζί να μαζέψουμε κανένα 

λουλουδάκι. 

Μόνο πρόσεχε πολύ 

της φύσης τα εμπόδια, 

φίδια, πουλάκια και νερά 

από αυτά μείνε μακριά. 

 

Με το ποντίκι μου παίρνω τα 

βελάκια και τα βάζω μέσα στα 

κουτάκια (το πλέγμα) έτσι ώστε να 

βοηθήσω τη Σάμι να φτάσει στο 

δασάκι χωρίς να περάσει από τα 

κουτάκια με τα εμπόδια. 



 Δοκιμασία 3: 

   

        

 

  

 

 

 

 Σάμι: Έφτασα στο δασάκι το μικρό,  

τι ωραία που είναι εδώ! 

Λουλούδια, φυτά και μανιτάρια 

χρωματιστά, 

 μυρίζουν υπέροχα. Θα μαζέψω 

μερικά να τα δώσω στο φίλο μου όταν 

τον βρω.  

Ομάδες θα τους φτιάξω  

σε πουγκιά μέσα θα τα βάλω 

με όποιο τρόπο θέλω εγώ. 

Και όταν ο Κούκι θα τα δει 

θα διαλέξει αυτό που θέλει πιο πολύ. 

Χρειάζομαι βοήθεια παιδική …   

Με το ποντίκι μου παίρνω την κάθε εικόνα 

και την βάζω μέσα σε ένα σακούλι. Στο 

τέλος σε κάθε σακούλι πρέπει να υπάρχουν 

εικόνες που έχουν κάτι ίδιο (ίδιο χρώμα, 

ίδιο σχέδιο ή ότι επιλέξω εγώ). 

Χρησιμοποιώ όσες εικόνες θέλω. 



Τελική Δοκιμασία! 

  

Φίλε μου, καλέ, σε 

βρήκα!!!! 

Πως είσαι έτσι, έλα 

να σε φτιάξω!  

Σε ευχαριστώ Σάμι! 

Ανυπομονώ να δω τα 

παιδιά από κοντά!! 

Σύρε με το ποντίκι σου τα 

κομμάτια του πάζλ, ώστε να 

σχηματίσεις τον Κούκι!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Με αγάπη  

 Οι κυρίες σου 

Μπράβο σου !!! 

Κατάφερες και έφερες τους δύο φίλους κοντά !!! 

 


