
Κόψε τα καλαμάκια 
σα μικρές χάντρες 
και     φτιάξε      
         κοσμήματα! 

 Πέτα       την μπάλα   
 στον        τοίχο και   
 προσπάθησε να την  
 πιάσεις! Πόσες φορές   
      μπορείς;

Στο super-market 
φτιάξε λίστα με τα  
          ψώνια +    
         μάζεψε τα 
μόνος στο καλάθι!

Αγώνες σβούρας! 
 Εσύ πόσα  
 δευτερόλεπτα   
     αντέχεις;

Κόψε γράμματα από   
 ένα      περιοδικό  
 και       φτιάξε με   
 αυτά μια ιστορία!

Ζωγράφισε με 
μαρκαδόρο ένα 
λουλούδι. Ύστερα 
κόλλα πάνω του 
φακές!

Υλικά: χαρτόνι,  
  ψαλίδι + σύρμα  
 πίπας.         
Φτιάξε  πολύχρωμα 
λουλούδια!

Βάψε πολύχρωμα  
    κοφτά     
 μακαρονάκια 
   + φτιάξε ένα    
      ψηφιδωτό!

Γράψε 10 πράγματα 
που αρχίζουν απ᾽το   
 ίδιο γράμμα και  
 είναι μέσα        
στο σπίτι σου.

  Μάζεψε άσπρα   
  βότσαλα,    
  ζωγράφισε            
  τα με πινέλο και   
     στόλισε τα!

Με ένα τσιμπιδάκι 
φρυδιών μετέφερε 
φακές     από το 
ένα        ποτήρι 
στο        άλλο.

Είσαι ο master chef! 
Τι θα φτιάξεις; Γράψε 
τα υλικά σε ένα χαρτί, 
συγκέντρωσε τα και     
          ξεκίνα!

Πέτα την μπάλα σε 
τοίχο. Όταν γυρίσει  
    πήδα από πάνω  
     της! Χ15 φορές. 

Στην βόλτα με τους  
   γονείς σου   
  περιέγραψε           
     τι βλέπεις…

Μέρα για 
κολοτούμπες! 
Μπορείς να κάνεις 
και ανάποδες; 
δοκίμασε το!

Φτιάξε ένα παζλ με  
             πολλά  
            κομμάτια! 

Αυγομαχίες! Σε 1 
κουτάλι βάλε 1   
      αβγό. Περπάτα   
     χωρίς να πέσει!

Κόψε προσεχτικά 
φωτογραφίες από 
περιοδικά και 
φτιάξε ένα κολάζ!

Πέρνα χάντρες σε 
ένα κορδόνι και   
      φτιάξε ένα    
      τεράστιο φίδι!

          Με μια      
        πλαστελίνη 
φτιάξε τα ονόματα 
της οικογένειας σου!

Βοήθα την μαμά σου 
να τοποθετήσει τα 
ψώνια στο ψυγείο + 
τα ντουλάπια…

        Ποιο τοπίο   
         σου άρεσε  
   πιο πολύ στις    
  διακοπές σου;   
 ζωγράφισε το!

Πόσα κάστρα   
 μπορείς να       
 χτίσεις στην       
 άμμο; Δοκίμασε το!

Βοήθα την μαμά σου 
να πλάσετε 
κουλουράκια! 

     Με τις    
 οδοντογλυφίδες 
φτιάξε ένα χωριό!   
 Με σπιτάκια κ.α. 

Φτιάξε μπαλάκια 
από αλουμινόχαρτο+ 
κόλλησε τα σε 
χαρτόνι     
φτιάχνοντας          
ένα ρομπότ!

Πότισε τα λουλούδια 
και αφαίρεσε        
τα ξερά τους     
    φύλλα… 

  Παίξε   
   μπακάλικο με   
      αληθινά  
         χρήματα…

Παίξε με ρακέτες!

       Με τα πιο     
   όμορφα γράμματα 
σου, περιέγραψε το 
καλοκαίρι σου!
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