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Γλώσσα 
                   για Νήπια
Το αλφαβητάρι των Πόνυ
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Α, α όπως  αστέρι

Η πριγκίπισσα Τουάιλαϊτ Σπαρκλ ψάχνει να βρει το δικό της 

αστέρι για να κάνει μια ευχή κι ελπίζει να βγει αληθινή.

Κύκλωσε μέσα στο αστέρι μόνο το Α το κεφαλαίο 
και το α το μικρό.

A

A

a

a

ε γ λ
δ

βμν
κ

η

Αν αναζητείς αγάπη, 
να κρατήσεις ένα χέρι, 

στάσου κάτω από ένα αστέρι 
και μια ευχή θα σου το φέρει.
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Β, β όπως  βιβλίο

Η πριγκίπισσα Σελέστια είναι η σοφή δασκάλα της πριγκίπισσας 
Τουάιλαϊτ Σπαρκλ και δεν πάει πουθενά χωρίς το βιβλίο της.

Χρωμάτισε μέσα στο βιβλίο μόνο το Β το κεφαλαίο 
και το β το μικρό.
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Βρέθηκε του κόσμου όλου 
επιτέλους η σοφία. 

Πού κρυβόταν; Ποιος τη βρήκε; 
Ντέτεκτιβ, μες στα βιβλία!
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Γ, γ όπως  γάτα

Η Όπαλ Έσενς είναι μια πολύ ξεχωριστή γάτα. Γνωρίζει 
από μόδα και ανήκει στη Ράριτι.

Χρωμάτισε μέσα στη γάτα μόνο 
το Γ το κεφαλαίο και το γ το μικρό.

Γάτα που γαζώνει 
γούνες, γάντια και γιλέκα 
για γατούλες και για Πόνυ
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Δ , δ όπως  δράκος

Ο Σπάικ είναι ένα μωράκι δράκος. Μένει στη βιβλιοθήκη
                     μαζί με την Τουάιλαϊτ Σπαρκλ.

Χρωμάτισε μέσα στον δράκο μόνο το Δ το κεφαλαίο 
και το δ το μικρό.
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Δρακάκι μαγικό που δείχνει 
διαγωγή κοσμιοτάτη. 
Η Σελέστια τον κάνει 
να δωρίζει την αγάπη.
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Τα μικρά μου Πόνυ θα κάνουν τα μαγικά τους και θα σε μάθουν 

να γράφεις και να διαβάζεις λεξούλες και προτάσεις! 

Ένα βιβλίο με  στιχάκια και παιχνίδια με αφορμή τη γλώσσα. 

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι και διασκέδαση 

παρέα με τα φανταστικά μικρά  Πόνυ!

Κωδ. μηχ/σης 434007
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