


Ζέστη, ήλιος, κι όλη η φύση στα πιο λαμπερά της χρώματα! 
Είναι η καλύτερη στιγμή για νέες ιστορίες, για βόλτες κοντινές και 
μακρινές, πρωί-πρωί ή αργά το απόγευμα! 
Εξερευνούμε τους κρυμμένους θησαυρούς του κήπου μας, ψάχνοντας 
για εργατικά μυρμήγκια! 
Βγαίνουμε στη γειτονιά και βρίσκουμε το αγαπημένο δέντρο των 

τζιτζικιών!

Βάζουμε μπρος για τη δροσιά του βουνού ή βάζουμε πλώρη για τα 

κύματα! 

Είναι η καλύτερη στιγμή να τα χαρούμε όλα αυτά παρέα με τους γονείς 
μας!

Ο κόσμος είναι δικός μας!



Μια φορά και έναν καιρό, ήταν 

ένα μικρό νησάκι, που το χειμώνα 

είναι πολύ μελαγχολικό.

Όμως, σύντομα ήρθε η Άνοιξη 

και το νησάκι, είναι και πάλι 

χαρούμενο και γελαστό…

…και, προς το καλοκαιράκι, το νησάκι δέχθηκε 

δύο επισκέπτες. 

Ήταν ένα ζευγάρι χελώνες!

Το μικρό νησάκι τις ρώτησε: Χελωνάκια μου όμορφα, γιατί 

με επισκεφτήκατε;  

Μικρό μας νησάκι ήρθαμε εδώ, γιατί 
η άμμος σου, μα και η θάλασσά σου 
είναι πολύ ζεστή…

Καλοκαίρι μύρισε, παραμύθι κύλησε…

Γι’ αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ, στο νησί 
σου… για να γεννήσω εδώ τα αυγά μου…
θέλουμε όμως να μας βοηθήσεις…



- Να σας βοηθήσω εγώ; 

- Μα πώς; 

- Θα σου εμπιστευτώ τα αυγά μου… θα 

τα γεννήσω μέσα στη ζεστή σου άμμο 

και θέλουμε να τα προσέχεις, σαν τα 

όμορφα πράσινα δεντράκια που 

φυτρώνουν στις άκρες της ράχης σου.  
- Θα τα προσέχω, αλλά όχι 

μόνο μου, θα ζητήσω βοήθεια 

και από τους ανθρώπους… 

- Μα, πώς θα σε βοηθήσουν οι 

άνθρωποι;

- Εμείς τα αυγά μας θέλουμε να 

προσέχεις …

- Οι άνθρωποι, θα ετοιμάσουν προστατευτικά 

πλέγματα και θα τα βάλουν γύρω από τις 

φωλιές σου. Έτσι, θα είναι ασφαλή από 

πολλούς κινδύνους. 



Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι έβαλαν προστατευτικά 

πλέγματα, για να μην κινδυνέψουν από τις ομπρέλες 

και από άλλους κινδύνους, μα, και μόλις έπεφτε ο 

ήλιος δεν άφηναν κανένα να κάθεται στην παραλία. 

Η χελωνίτσα πήγε στην παραλία του νησιού 

και προσεκτικά γέννησε τα αυγά της… και 

πριν μπει στη θάλασσα, είπε στο νησάκι:                        

Μικρό μου νησάκι, μην ξεχάσεις να 

τα προστατεύεις…

Έτσι λοιπόν, το ζευγάρι μπήκε στη

θάλασσα, χαρούμενοι και ήσυχοι πλέον

και άρχισαν να κολυμπούν γοργά!



Το καλοκαίρι ήταν πολύ ζεστό και έτσι τα αυγά

έσκασαν γρήγορα και βγήκαν τα μικρά 

χελωνάκια!

Αγαπημένοι μας, σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ! Να 

ξέρετε, ότι κάθε Άνοιξη θα 

ερχόμαστε κοντά σας και θα 

γεννάμε τα αυγά μας! 

Είστε οι καλύτεροί μας φίλοι 

και θα είμαστε, για

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ!

Με ασφάλεια έφυγαν από την 

παραλία και μπήκαν στη θάλασσα.                        

Μετά από λίγες μέρες, βρήκαν τους γονείς τους και 

έτσι, πλέον είναι όλοι μαζί!

Αποφάσισαν να γυρίσουν όλοι μαζί για το νησί.



Ήρθε η ώρα για δημιουργία! 
Πάρε τις ξυλομπογιές σου ή τις κηρομπογιές σου 
και ζωγράφισε την ιστορία του παραμυθιού!

Ήρθε η ώρα για δημιουργία! 
Πάρε τις ξυλομπογιές σου ή τις κηρομπογιές σου 
και ζωγράφισε την ιστορία του παραμυθιού!



Βοήθησε τα χελωνάκια να βρουν τους γονείς τους, 

ώστε να μπουν όλοι μαζί στη θάλασσα…

Βοήθησε τη χελώνα, να βρει στη θάλασσα πρώτα το χταπόδι 

και μετά το καλαμάρι, ώστε να κολυμπήσουν όλοι μαζί…



Η κουζίνα μας μοσχοβολά!

Μαζί με τους γονείς μας δημιουργούμε καλοκαιρινές συνταγές!

Smoothie’s φράουλας
Υλικά: 

� 500 γρ. φράουλες
� 1 φλιτζάνι τσαγιού (200 γρ.) χυμός πορτοκάλι
� 1 φλιτζάνι τσαγιού (200 γρ.) παγωμένο νερό
� 4 κουταλιές σούπας ζάχαρη (προαιρετικά) 
� Παγάκια 
� Φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

� Πλένουμε τις φράουλες, αφαιρούμε τα κοτσάνια και τις κόβουμε 
στη μέση.

� Βάζουμε στο μπλέντερ το χυμό, το νερό και τις φράουλες, τα 
χτυπάτε, έως ότου να γίνει ένας αραιός χυμός.

� Αν θέλουμε προσθέτουμε ζάχαρη και χτυπάμε ξανά.
� Βάζουμε 2 παγάκια σε κάθε ποτήρι και με καλαμάκι 

απολαμβάνουμε το δροσερό χυμό!

Μπάρες
Υλικά: 

� 1 κούπα μέλι
� 1 κούπα ταχίνι 
� 1 κούπα ανάλατα αμύγδαλα σπασμένα 
� 1 κούπα σταγόνες σοκολάτας
� ½ κούπα φουντούκια σπασμένα
� ½ κούπα σταφίδες ξανθές
� 3 κούπες βρώμη
� Ξύσμα από ένα πορτοκάλι 

Εκτέλεση:

� Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. 
� Παίρνουμε 1 ταψί, το στρώνουμε με λαδόκολλα, τη λαδώνουμε ελαφρά και 

αδειάζουμε το μίγμα από το μπολ. 
� Ψήνουμε στους 170ο C για 15 λεπτά.
� Στη συνέχεια κόβουμε σε μακρόστενα κομμάτια. 



Καλοκαιρινά κουλουράκια 

Υλικά:

� 1 ποτήρι άχνη ζάχαρη
� 1 ποτήρι σπορέλαιο
� 1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι 
� Ξύσμα από 1 πορτοκάλι 
� 1 κάψουλα με άρωμα βανίλιας
� 1 φάκελο bakingpowder
� 700 γρ. (περίπου) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση:

� Σε μία λεκάνη ανακατεύουμε με ένα ξύλινο κουτάλι όλα τα υλικά, 

εκτός από το baking και το αλεύρι.

� Ρίχνουμε σιγά-σιγά το κοσκινισμένο αλεύρι και το baking και 

ανακατεύουμε με το ξύλινο κουτάλι. 

� Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και να μην κολλάει στα χέρια.

� Ανοίγουμε λεπτό φύλλο και κόβουμε με κουπατ ή με ροδέλα και 

σχεδιάζουμε, κύκνους, χταπόδια και ό,τι άλλο θέλουμε.

� Τοποθετούμε τα κουλουράκια σε ταψί με λαδόκολλα, πασπαλίζουμε 

με ζάχαρη και κανέλα. 

� Τα ψήνουμε  στους 180 οC για 15 λεπτά.



Πιάστε τη σκιά

Το παιχνίδι παίζετε από όλη την οικογένεια, μια ηλιόλουστη μέρα στην

ύπαιθρο ή στην αυλή. 

Το Αστέρι αναλαμβάνει το ρόλο του κυνηγού και κυνηγάει τους 

υπόλοιπους προσπαθώντας να πατήσει τη σκιά τους. 

Σε όποιον καταφέρει ο κυνηγός να πιάσει τη σκιά του, τότε 

γίνεται ο κυνηγός. 

Οι παίκτες ξεκουράζονται για λίγο, στη σκιά κάποιου δέντρου, γιατί δεν 

είναι και τόσο εύκολο να υπερασπιστεί κανείς τη σκιά του!

Βιβλιοδρομίες

Σ’ αυτόν τον αγώνα δρόμου παίζει όλη η οικογένεια. 

Στη γραμμή εκκίνησης, στερεώνουν όλοι ένα βιβλίο στο κεφάλι τους και 

περιμένουν το σύνθημα, για να ξεκινήσουν. 

Μόλις δοθεί το σύνθημα, ξεκινούν. 

Σκοπός είναι να προχωρήσουν μέσα σε 3 λεπτά όσο πιο μακριά μπορούν, χωρίς 

να τους πέσει το βιβλίο από το κεφάλι. 

Αν σε κάποιον πέσει κάτω το βιβλίο του, βγαίνει από το παιχνίδι, ενώ οι 

υπόλοιποι συνεχίζουν, μέχρι ο γονιός να σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. 

Όποιος έχει κάνει την μεγαλύτερη απόσταση κερδίζει τον αγώνα!

Υλικά:

Βιβλία 

Ώρα για παιχνίδι!



Γκρέμισμα με φρίσμπι

Φτιάχνουμε έναν πύργο από χάρτινα κουτιά, βάζοντας το ένα πάνω στο άλλο. 

Οδηγίες παιχνιδιού: 

1. Ο καθένας ρίχνει με το φρίσμπι του στον πύργο, για να ρίξει όσα 

περισσότερα κουτιά μπορεί από μακρινή απόσταση!

2. Βάζουμε τους στόχους στη σειρά, στην αρχή πολύ κοντά τον έναν στον 

άλλον και μετά μακριά τον έναν από τον άλλο και ρίχνουμε με το φρίσμπι 

μας!

3. Τα δυο παραπάνω παιχνίδια, μπορούν να παιχτούν με κλειστά μάτια και 

να ρίχνουμε όσο λιγότερα κουτιά μπορούμε!



Αστέρι, πάρε τους μαρκαδόρους σου χρωμάτισε τις εικόνες και 
βοήθησε το Χ, να πάει στις λέξεις που το έχουν χάσει.

.ελώνα

.μπρέλα

.αρταετός

.ύμπανο

.ταπόδι



Μια μέρα ξύπνησα νιώθοντας ξεχωριστή 

ημέρα. Ο ουρανός ήταν ___________ και ο καιρός ήταν ___________, 

μου το ___________ μου

και τα  _____________ και ήμουν έτοιμος / η να ___________.

Βγήκαμε έξω με τους γονείς μου, πήραμε το πρώτο 

απευθείας στην ___________. Πηγαίναμε ___________ μέχρι που 

φτάσαμε σε ένα μαγαζί που πουλούσε _________________, όπου αγοράσαμε ένα 

Και σε μια ___________, Στη συνέχεια, 

απόλαυσα 

Έκανε πολύ ___________, ωστόσο, δεν ήταν τόσο άσχημα για να __________   

___________. Τελικά, επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Τάσια τη και, 

στη συνέχεια, κάθισα στον ___________ και σκέφτηκα,

"Τι υπέροχη ___________ ήταν αυτή!"

Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ!



Παίζουμε δημιουργώντας παρέα με τους γονείς μας!

Υλικά:

� Ξύλινα καφάσια μικρά

� Μεταλλικά κουτιά

� Πλαστικά και ξύλινα καλαμάκια

� Εφημερίδες, χαρτόνια,

� Χρωματιστά χαρτιά 

� Χαρτόκουτα

� Μολύβι, γόμα 

� Νερομπογιές, μαρκαδόρους 

� Πινέλα 

� Ψαλίδια

� Κόλλες

�

Εκτέλεση:

� Βάφουμε σε ό,τι χρώμα θέλουμε τα καφάσια.

� Ντύνουμε ή ζωγραφίζουμε τα μεταλλικά κουτιά.

� Σχεδιάζουμε και κόβουμε τα λουλούδια, εάν θέλουμε τα βάφουμε,.

� Βάφουμε με πράσινο χρώμα τα ξύλινα καλαμάκια.

� Βάζουμε μέσα στα μεταλλικά κουτιά την άμμο ή τα πετραδάκια.

� Κολλάμε τα λουλούδια στα καλαμάκια και τα βάζουμε μέσα στα 

ντενεκεδάκια.

� Τα τοποθετούμε στα καφάσια.

Έτοιμοι οι πίνακες ζωγραφικής!

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ



Υλικά:

� Κουτιά από φρέσκο γάλα

� Ρολά από αλουμινόχαρτο 

ή μεμβράνη ή χαρτί κουζίνας

� Μικρά καπάκια από βανίλιες

� Τέμπερες

� Πινέλα

� Παιδικά τουβλάκια

� Βαμβάκι

� Κόλλα

� Ψαλίδι

Εκτέλεση:

� Κόβουμε τα κουτιά από το γάλα, ώστε να σχηματιστεί το πλοίο.

� Βάφουμε με τέμπερες τα κουτιά και τα ρολά.

� Κολλάμε τα ρολά, τα τουβλάκια και τα καπάκια από τις βανίλιες στα 

κουτιά.

� Βάζουμε το βαμβάκι πάνω στο ρολό για καπνό.

Έτοιμα τα καράβια!

ΚΑΡΑΒΙΑ



Υλικά: 

� Χάρτινο κουτί από γάλα ή χυμό 

� Σχοινί 

� Ξύλινο καλαμάκι 

� Χρώματα 

� Πινέλο 

� Ψαλίδι 

Εκτέλεση: 

� Κόβουμε το κουτί, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το πηγάδι και το 

χρωματίζουμε.

� Κόβουμε από το χαρτόνι ένα κουβαδάκι και το κομμάτι της 

μανιβέλας.

� Κόβουμε το καλαμάκι σε τέτοιο μέγεθος, ώστε να χωράει ανάμεσα 

στο κουτί και ένα μικρό κομμάτι για τη μανιβέλα.

� Ανοίγουμε δυο τρύπες και περνάμε το καλαμάκι εξέχοντας κάτω 

από καπάκι λίγο για να στερεώσουμε το χάρτινο κομμάτι της 

μανιβέλας.

� Δένουμε τη μία άκρη του σχοινιού στο καλαμάκι και την άλλη στο 

κουβαδάκι, το μήκος του σχοινιού να είναι τόσο όσο χρειάζεστε 

για να φτάσει στον πάτο του κουτιού. 

Έτοιμο το πηγάδι!

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ



Υλικά: 

� Μακαρόνια 

� Βρώμη 

� Χρώματα 

� Βαμβάκι 

� Πινέλο 

� Χαρτιά Α4 

� Κόλλα 

Εκτέλεση:

� Χρωματίζουμε τη βρώμη και τα μακαρόνια.

� Σχεδιάζουμε το σχέδιο που μας αρέσει και κολλάμε τα υλικά μας.

Ο Γαλαξίας του Εδιμβούργου προτείνει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ



Συνεργαστήκαν οι: 

Βάσω Μαλιάτση -

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών

Ελένη Κοντού -

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών

Κωστής Βομπίρης -

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών

Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Αγγελική Σταμάτη-

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

Επιμέλεια έκδοσης:

Ντίνα Καρυδάκη 

Έφορος Κλάδου Αστεριών

Ομάδα Συνεργατών Περιοδικού:

Εύη Πανταζή

Ζαχαρίας Πομώνης

Μπέλλα Νικολάου

Νέλλη Λαδιά

Ρένα Μαργαρίτη

Τούλα Σταματοπούλου

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 

Τηλέφωνο 2103235794

FAX: 2103235526

E-mail:

kladosasterion@seo.gr

Γεια χαρά ως την άλλη φορά!


