
Αυτή  την  εβδομάδα
#menoumespit i  

και  

#dimiourgoumest igmes ,  

μαζί  με  τα  

Τοπικά  Τμήματα  

Αθήνας ,  Καλαμπάκας ,

Καλογρέζας ,  Καρέα  

και  Λάρισας  ! ! !

   
 



  

Μισή εικόνα: Κόψε στη μέση 
(κάθετα ή οριζόντια) μια ολοσέλιδη
φωτογραφία από περιοδικό (πρόσωπο,
τοπίο ή άλλο). Κόλλησε το μισό πάνω σ'
ένα άσπρο χαρτί και κρύψε το άλλο μισό,
αφού το κοιτάξεις προσεκτικά για 1
λεπτό. Μετά ζωγράφισε το κομμάτι που
λείπει όσο καλύτερα μπορείς. Στο τέλος
σύγκρινε τη ζωγραφική σου με το
κομμάτι που είχες κρύψει.

       
Χάρτης: Φτιάξε ένα χάρτη της γειτονιάς
σου, προσπαθώντας να θυμηθείς όλους
τους γύρω δρόμους, τις πλατείες,τις
εκκλησίες, τα μαγαζιά, τα περίπτερα. Την
πρώτη φορά που θα κάνεις μια βόλτα έξω
από το σπίτι θα μπορέσεις να ελέγξεις και
να διορθώσεις το σχεδιάγραμμά
σου.
       
 



 
Τί είναι;: Πάρε μερικά χαρτιά και
ζωγράφισε πάνω στο καθένα κάτι που θα
θυμίζει ένα γνωστό παραμύθι, ή μια
παροιμία, ή μια οικογενειακή σας σκηνή,
ή κάποιον γνωστό σε όλους σας.Αρίθμησε
τα χαρτιά και βάλε τα στη σειρά. Ζήτησε
από κάθε μέλος της οικογένειάς σου να
περάσει μπροστά από τις ζωγραφιές και
να σημειώσει τι απεικονίζει η κάθε μία.
Ποιός θα έχει τις περισσότερες σωστές
απαντήσεις;
 
 
Επινόησε ένα Σταυρόλεξο ή μια
Ακροστιχίδα με κλασικά παραμύθια.
     
 
       
 
 



       
Δημιουργήστε με υλικά της κουζίνας
(ρύζι,όσπρια, ζυμαρικά ...) το όνομά σας
για να διακοσμήσετε το δωμάτιο σας.
 
Γίνε συγγραφέας: Κόψε από ένα
περιοδικό 20 εικόνες που να σου
αρέσουν και φτιάξε μια ιστορία με αυτές,
αφού τις βάλεις στη σειρά. Το βράδυ
διηγήσου την ιστορία σου στην υπόλοιπη
οικογένεια
  
Εξήγησε στους γονείς σου πως γίνεται ο
σταυρόκομπος και έπειτα παίξτε
σκυταλοδρομία ταχύτητας: ποιος θα
δέσει πιο γρήγορα τον σταυρόκομπό
του!!!
 
 
       
 



    
Βρες όσες περισσότερες πληροφορίες
μπορείς για το αγαπημένο σου ζώο και
φτιάξε ένα λεύκωμα για αυτό. Θα
μπορούσες επίσης να τις παρουσιάσεις
στο Σμήνος μόλις συναντηθούμε ξανά.
 
    
 
 
 
 
Βγάλε αστείες φωτογραφίες σε όλα τα
μέρη του σπιτιού σου με την οικογένειά
σου και έπειτα φτιάξτε ταμπέλες έξω από
κάθε δωμάτιο του σπιτιού με τις αστείες
φάτσες σας!
 
 
 
 



Εάν δεν έχεις δώσει Υπόσχεση,

Εάν έχει δώσει Υπόσχεση, επιλέγοντας
και προετοιμάζοντας Βήματα (σελ. 70-
73, 98-100, 114-116) ή/και Πτυχία
(σελ. 123-135)  

Εάν έχεις δώσει Υπόσχεση και είσαι και
5η Δημοτικού, επιλέγοντας και
προετοιμάζοντας Βήματα για τον
Κίτρινο Κόμπο (σελ.117-118).

        
                    Και μην ξεχνάς ... 
                   ασχολήσου με την       
              προσωπική σου Πρόοδο:
 

    ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της  
     Υπόσχεσης (σελ. 33-34)
    

 

 
   
 


