
Το Πάρκο της ΧαράςΤο Πάρκο της Χαράς

ÐáéäéÜ, ðïëý ÷áßñïìáé ðïõ
èá ðåñÜóïõìå êáé áõôü 

ôï êáëïêáßñé ìáæß. 
Ôé ëåò ÐÜïëï,åßóáé Ýôïéìïò

ãéá êáéíïýñéåò ðåñéðÝôåéåò;

Ìå îÝñåéò ÉÜóïíá.
Åãþ åßìáé ðÜíôá Ýôïéìïò 

ãéá äñÜóç. Åóý Ñßêé;

ÐáíÝôïéìïò! Áò åîåñåõíÞóïõìå
ôï ÐÜñêï ôçò ×áñÜò üëïé ìáæß,
ìéá áíßêçôç, áôñüìçôç ðáñÝá

.ÁñéÜäíç îåêéíÜìå;

Äå âëÝðù ôçí þñá! 
Èá æÞóïõìå 

êáôáðëçêôéêÝò óôéãìÝò!
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Το Πάρκο της ΧαράςΤο Πάρκο της Χαράς

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ TΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
Ο ΜΥΛΟΣΟ ΜΥΛΟΣ

ΡΑΛΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 10ΡΑΛΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 10

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ

Τυχερή ΧώραΤυχερή Χώρα

Áðßèáíç éäÝá 
íá Ýñèïõìå óôï

ÐÜñêï ôçò ×áñÜò. 
ÐÜìå óôçí ôõ÷åñÞ ÷þñá;

Èá Ý÷åé ðëÜêá!

Öýãáìå.

Êáôáðëçêôéêü
ìÝñïò. 
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Πέτυχε τα κουτάκια με τις μπάλες γράφοντας 
τις μετοχές των ρημάτων και κέρδισε 8 μάρκες.

Γράψε και αντιστοίχισε τα ομώνυμα 
και κέρδισε 8 μάρκες.

Φτάσε στην κορυφή βρίσκοντας για κάθε μεταφορά
μια κυριολεξία και κέρδισε 8 μάρκες.

το πονηρό
χαμόγελο

η χρυσή
καρδιά

ο βαρύς
χειμώνας

το πικρό
γράμμα

ο γλυκός
λόγος

η ζεστή
σούπα

η ζεστή
φωνή

το φύλο

το σκοινίη

όμως

ΣκοποβολήΣκοποβολή ΑναρρίχησηΑναρρίχηση

¿ñá ãéá äéáóêÝäáóç!
ÔñÝ÷ù óôçí ôïîïâïëßá.

η
το

τα

τοο

Åãþ óôç óêïðïâïëÞ.

ΤοξοβολίαΤοξοβολία

Ñßêé, óôåñåþóïõ êáëÜ 
óôá ðáôÞìáôá ôïõ âñÜ÷ïõ.

ακολουθώ

χτυπώ

μπαίνω

μπαίνοντας

μυρίζω

λούζομαι

φοβάμαι βάφομαι

σήκω

η τύχη πάλι

Êáé ìåéò, Ñßêé, 
ðÜìå óôá äýóêïëá,
óôçí áíáññß÷çóç;Åäþ èá êåñäßóïõìå 

ôéò ìÜñêåò ãéá ôçí
ÁñãïíáõôéêÞ ôáëáéðùñßá.

Η Τυχερή  ΧώραΗ Τυχερή  Χώρα
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ΟΡΚΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
ÔåëéêÜ, óôçí Ôõ÷åñÞ ÷þñá 

ìáæÝøáìå ôéò ìÜñêåò 
ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå êáé 

ìðïñÝóáìå íá ìðïýìå óôçí
ÁñãïíáõôéêÞ Ôáëáéðùñßá.

Ôá êáôáöÝñáìå êáëÜ. 
¸÷ù ôçí åíôýðùóç üôé åßìáóôå

óå êÜðïéï íáõðçãåßï.
×ì! Ãéá êïõðß 
ìïý ìïéÜæåé.

Äå ìïõ áñÝóåé 
áõôü ôï ðáé÷íßäé.

Âãáßíïõìå;

Ôé âëÝðù åäþ; 
ÌÜèáôå ãéá ôï ôáîßäé ìïõ 
êáé Þñèáôå åèåëïíôÝò;

Åãþ êáëýôåñá
íá ðçãáßíù. Íáé, íáé,

åèåëïíôÝò!

Ãéáôß ü÷é; 
Ôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå;

Ορκίζομαι να ακολουθήσω με πίστ- και 

αφοσίωσ- τον Ιάσονα, ώστε να πετύχει 

το στόχο του. Θα αναπτύξω τις αρετ--

της καλής συνεργασί--, της αλληλεγγύ--

και του αυτοσεβασμού. Θα δείξω υπακο-

και πειθαρχί- στους κανόνες 

της Αργοναυτικ-- εκστρατεί--. 

Θα αναλάβω ευθύν-- και υποχρεώσ--, 

τις οποίες θα εκτελώ πρόθυμα, 

χωρίς αντιρρήσ-- και αντιδικί--. 

Ως πιστός και φιλότιμος Αργοναύτ--, 

θα υπερασπιστώ με θάρρος και επιμον-

το σκοπό του ταξιδιού.

¸ëá, ìçí ãêñéíéÜæåéò.
Èá äåéò, èá åßíáé ùñáßá.

Ελάτε να 
συμπληρώσουμε 

τον όρκο.

Ãéá íá óáò ÷ñÞóù Áñãïíáýôåò, 
èá ðñÝðåé íá áðïäå÷ôåßôå 
ôïõò üñêïõò áöïóßùóçò 

êáé óõíåñãáóßáò.
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Αργοναυτική  ΤαλαιπωρίαΑργοναυτική  Ταλαιπωρία



Παιδιά, φτιάξτε το συμμετρικό
του καραβιού για να

ξεκινήσετε το ταξίδι σας.
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Ôþñá, ùò éóüôéìá ìÝëç ôçò
ÁñãïíáõôéêÞò åêóôñáôåßáò, èá
ðñÝðåé íá âïçèÞóåôå ôïí ¢ñãï

íá êáôáóêåõÜóåé ôçí Áñãþ.

ÐÜìå, öýãáìå!

Ðáíåýêïëï!
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Εγώ θα φτιάξω 
τα μοτίβα στα αγγεία.

Κι εγώ θα χωρίσω τις προμήθειες για
να τις βάλουμε στο κατάλληλο αγγείο.

Εγώ θα υπολογίσω τις προμήθειες
που χρειαζόμαστε.

Το ταξίδι θα διαρκέσει 12 ημέρες. 
Κάθε μέρα χρειαζόμαστε 20 κιλά δημητριακά, 
25 κιλά όσπρια, 8 λίτρα λάδι, 45 λίτρα νερό 

και 20 λίτρα κρασί. Πόσα κιλά δημητριακά και όσπρια
και πόσα λίτρα λάδι, νερό και κρασί χρειάζονται;

κρασίκρασί

όσπριαόσπρια

δημητριακάδημητριακά

αμφορέαςαμφορέας

αμφορέαςαμφορέας
οινιοχόοινιοχόη

λάδιλάδι

λήκυθοςλήκυθος

νερόνερό

υδρίαυδρία

1η μέρα 2η μέρα

νερό

λάδι

κρασί

όσπρια

δημητριακά

στερεά υγρά

ÁñéÜäíç, ÉÜóïíá, ÐÜïëï êáé Ñßêé
ðñÝðåé íá ãåìßóåôå ôéò áðïèÞêåò ôïõ

ðëïßïõ ìå ôñüöéìá ãéá ôï ôáîßäé.

ÏõÜïõ! Ï ÇñáêëÞò, 
ï áãáðçìÝíïò ìïõ Þñùáò.


