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Μετεωρολόγοσ κα γινϊ και ςασ παρουςιάηω τον αγαπθμζνο μου καιρό



Αλικεια άραγε τι ξζρω 
για τον καιρό;



Σον κφκλο του νεροφ τϊρα κα ξανακυμθκϊ



Τδράργυροσ,κερμοκραςία αλλά και υγραςία,λζξεισ με ειδικι 
ςθμαςία ςτθν μετεωρολογία



37ο βακμοί κελςίου!το κόκκινο ςιμερα θ κερμοκραςία!



Ήλιοσ,αζρασ,χιόνι,βροχι μα και ςυννεφιά..



Σα καιρικά φαινόμενα είναι πολλά…



Σι καιρό ζχει ςιμερα ρωτϊ;



Αμζςωσ κα γυρίςω τον τροχό…



Για να μθν ξεχνϊ κα καταγράψω τον καιρό



Και ςτθν τθλεόραςθ κα τον πω



Δελτίου καιροφ κα δω…



Θα μάκω να λζω τον καιρό



Σα ςφμβολα του καιροφ ςτον χάρτθ κα τα βρω



Και ευκφσ αμζςωσ ςασ λζω τον καιρό



Λιακάδα ςτα ανατολικά



Καταιγίδεσ ςτα δυτικά



Πϊσ νιϊκω εγϊ ανάλογα με τον καιρό;



Σου καιροφ τα γυρίςματα κα ευχαριςτθκϊ



Και κα χορζψω τθσ βροχισ τον χορό



Ποιοσ ιχοσ ταιριάηει άραγε ανάλογα με τον καιρό;



Με τθ φανταςία μου αμζςωσ κα το βρω



Μαράκα με τον αζρα,αςτραπζσ με τα πιατίνια ,τριγωνάκι με το 
χιονάκι…



Άκου και βρεσ με ποιο όργανο κα κάνω τον καιρό;



Ο ιλιοσ και ο αζρασ ζχουν δφναμθ πολφ μα ςτο τζλοσ ζγιναν 
φίλοι καλοί



Ο ιλιοσ είναι ηεςτόσ και ο αζρασ δροςερόσ



Μα αν κυμϊςουν και δυο…



…δεν κα είναι για καλό…



Κάνω μαγικά και φτιάχνω καιρικά φαινόμενα πολλά!



Αλικεια  πϊσ κα προςανατολιςτϊ;



Με τα ςθμεία του ορίηοντα ςτο λεπτό



τθ γθ ψάχνω να τα βρω



Θα τα κυμάμαι με τον ςταυρό



Βοράσ,νότοσ,δφςθ και ανατολι ςτο φωτόδεντρο ζχει παιχνίδι 
πολφ



τθν Πελοπόννθςο κα προςανατολιςτϊ ανατολικά μζνω εγϊ



Για να μθν τα ξεχνϊ τον δείκτθ γυρίηω ςτο λεπτό



Και τθ μελιςςοφλα προγραμματίηω να πάει εκεί που κζλω εγϊ



Μια κλίμακα ζμακα ςθμαντικι,του μποφόρ είναι αυτι



Ο αζρασ είναι καλόσ ,μα με 12 μποφόρ γίνεται καταςτροφικόσ



Σθν ζνταςθ του αζρα ηωγραφίηω



Σα μποφόρ προςδιορίηω



1,2,3,αφρα..10,11 μποφόρ καταιγίδα ζρχεται παιδιά,κλείςτε τα 
παράκυρα καλά!



Με το ςϊμα μου φτιάχνω αεράκι να κουνάει το χαρτάκι…



Φφςα αεράκι…για παιχνιδάκι



Και για πειραματάκι…είναι το αεράκι



Από που πνζει ο άνεμοσ ρωτϊ..



Βόρειοσ..νότιοσ..αμζςωσ με τον ανεμοδείκτθ μου κα το βρω



Με ζνα όργανο κα πειραματιςτϊ,το βροχόμετρο είναι αυτό



Ρίχνω νερό,τθ ςτάκμθ παρατθρθρϊ



Και καταγράφω τα χιλιοςτόμετρα εδϊ



Σθσ εβδομάδασ τον καιρό, τον κατζγραψα εδϊ



Πόςεσ μζρεσ είχε ιλιο;Για να δοφμε,ςυμφωνοφμε;



Με ιλιο,βροχι,ςυννεφιά θ Ελλάδα μασ είναι μια ομορφιά!!!


