
Ñßêé, öýãáìå. Åóåßò,
ðáéäéÜ, èá ìáò
áêïëïõèÞóåôå;

Ùñáßá éäÝá, ÁñéÜäíç. 
Êé ü,ôé åß÷á áñ÷ßóåé 

íá âáñéÝìáé.

Åêåß âëÝðù ìéá óðçëéÜ.
ÐÜìå íá ôçí

åîåñåõíÞóïõìå;

Åìåßò äåí åñ÷üìáóôå.
ÊáëÜ åßíáé åäþ.

Αυτό το καλοκαίρι η παρέα των παιδιών βρέθηκε στην παραλία,
αναζητώντας ξεχωριστές... μαγικές... περιπέτειες.

ÅðéôÝëïõò! 
Áò êÜíïõìå
êáé êÜôé.

ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï



Ï÷! Ôé Ýãéíå;
Ðïý âñéóêüìáóôå;

Ðïéáíïý éäÝá Þôáí 
íá åîåñåõíÞóïõìå 

ôç óðçëéÜ;

¢óå ôçí ãêñßíéá,
íá äïýìå 

ôé èá êÜíïõìå.
ÔÝëåéá! ÂñåèÞêáìå 

ó’ Ýíá ìáãéêü äÜóïò. 
Èá ðåñÜóïõìå áðßèáíá.
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Τις ερωτήσεις των δέντρων για να καταλάβεις,
τις περιττές συλλαβές να βγάλεις.

Βάλε τις λέξεις στη σειρά 

και θα μάθεις το φόβο που κάθε δέντρο κουβαλά.

ÂïÞèåéá!
¢öçóÝ ìå êÜôù.

Èá óïõ äþóù
ìéá ìðáíÜíá, ìå

áöÞíåéò;

ÌéëÜíå êïñáêßóôéêá 
Þ ÷áñ÷ïýäéêá; Äåí

êáôáëáâáßíù ôßðïôá.

Ποιχαοι είχαστεχα καιχα τιχα θέχαλεχατεχα;

Ποιοι

äÜóïõò.ôïõ 
óêïôåéíïýìÜãéóóá

ôç

êáé ôéò Ìáò ôáðáßñíåé

ðåèáßíïõìå. ÌåôÜ
öôéÜ÷íåé

åìåßòößëôñá
êáéìáãéêÜ

Åîåñåõíïýóáìå ìéá
óðçëéÜ êáé îáöíéêÜ

âñåèÞêáìå åäþ.

Óõíáãåñìüò! 
Ðïéïé åßíáé áõôïß;

Èá ôïõò
Ý÷åé óôåßëåé
ç ìÜãéóóá.

Áò ôïõò
áé÷ìáëùôßóïõìå.

Ποιοςχα σαςχα έχαχειχα στείχαλειχα;

ÐáñÜîåíï
äÜóïò, 

äå íïìßæåôå;

Åóåßò ãéáôß
ìáò ðéÜóáôå;

Åãþ åßìáé ï ÐÜïëï, áõôÞ 
ç ÁñéÜäíç, áõôüò ï ÉÜóïíáò 
êáé ìÝóá óôï äß÷ôõ ï Ñßêé.

Èá ìå âãÜëåé êáíåßò 
áðü äù ìÝóá;

Íéþèù óáí ôï øÜñé 
Ýîù áðü ôï íåñü.

Öïâüìáóôå

ñßæåò. öýëëá

Óáò ðéÜóáìå 
ãéáôß öïâüìáóôå.



Το της μάγισσας απέχει επτακόσια πενήντα μέτρα. 

Το οχτώ αρχίζει από τη μεγάλη βελανιδιά, το

του σκίουρου. Περπάτησε διακόσια μέτρα και, όταν συναντήσεις 

την που λέει «Καταφύγιο ζώων», πήγαινε ανατολικά.  

Στα πενήντα μέτρα θα συναντήσεις το . Διάσχισέ το και, 

όταν φτάσεις στην , προχώρησε ευθεία εκατόν πενήντα μέτρα.

Εκεί θα αντικρίσεις τη «Αίνιγμα». Πέρασε τη λίμνη με τη

. Όταν βγεις, συνέχισε για λίγο ακόμα και στο μεγάλο ηλιακό

στρίψε δεξιά. Απέναντί σου θα δεις το

της                          .
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Το μονοπάτι το σωστό έχει αποτέλεσμα οχτώ.
Αν σωστά το ακολουθήσεις, δώρο ένα χάρτη θα κερδίσεις.

Στις εικόνες λέξεις βάλε και ευθύς το δρόμο πάρε.

Ìç öïâÜóôå ðéá, 
èá óáò âïçèÞóïõìå
åìåßò íá ãëéôþóåôå
áðü ôç ìÜãéóóá.

Ðéóôåýåôå üôé èá
ôá êáôáöÝñåôå;
Èá ôá âÜëåôå 
ìå ôç ìÜãéóóá;

Íáé, áëëÜ ðïý
èá ôç âñïýìå;
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Äå èá äéáâÜóïõìå
ðñþôá ôï ÷Üñôç;

Óïýðåñ! Öýãáìå ãéá ôï
êÜóôñï ôçò ìÜãéóóáò.

Ìáýñï ößäé ðïõ
óáò Ýöáãå! ×é, ÷é!

ÊáëÞ ôý÷ç!

Èá ôçò êëÝøïõìå
ôï âéâëßï ìå 
ôá îüñêéá.

Óôï êÜóôñï ôçò 
ðÝñá áðü ôï äÜóïò. 
Èá áêïëïõèÞóåôå 

ôï ìïíïðÜôé.

Ôþñá ðïõ Ý÷ïõìå
êáé ÷Üñôç äå ìáò
êñáôÜåé ôßðïôá.

¸ôóé íïìßæåôå;
Äåí îÝñåôå 

ôé óáò ðåñéìÝíåé!

Έξοδος

άγριων ζώωνΚαταφύγιο

Καταφύγιο Ζώων
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Το δρόμο για να συνεχίσεις, 
πρέπει πρώτα το σταυρόλεξο να λύσεις.

Αν θες την παρέα να βοηθήσεις 

και στην ερώτηση του Πάολο να απαντήσεις,

τότε, διάβασε τα παρακάτω, 

το μυαλό σου βάλε κάτω και 4 βάλε στο σωστό.

Íá ç âåëáíéäéÜ!

ÁñéóôåñÜ Þ
äåîéÜ ôþñá;

Ξ Υ Λ Ο

1 Είναι και η βελανιδιά.

2 Βοηθά τα φύλλα να πέσουν το φθινόπωρο.

3 Είναι και ο κορμός του δέντρου.

4 Στηρίζει το δέντρο κάτω από το χώμα.

5 Με τη βοήθεια του ήλιου ετοιμάζουν την τροφή του δέντρου.

100 ìÝôñá1

3

2

4

5

Åãþ íá óáò ðåñéìÝíù óôï
óðéôÜêé ôïõ óêßïõñïõ;

Êüøå ôçí ðëÜêá,
Ñßêé.

Ðüóï ìáêñéÜ åßíáé
ôá äéáêüóéá ìÝôñá;

Ðïðü! Ôé âëÝðïõí 
ôá ìÜôéá ìïõ ôá äõï;

¸íá óêéïõñÜêé áñá÷ôü.

ÎÝñù ãù; ÌÜëëïí 
äåîéÜ ðñÝðåé íá ðÜìå.
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Στο λαβύρινθο αν μπεις, δύσκολα θα ξαναβγείς. 
Όμως, τα ρήματα αν ακολουθήσεις, την έξοδο θα συναντήσεις.

Αριθμούς μονούς αν χρωματίσεις,

κέρασμα γλυκό θα ανακαλύψεις.

Èá êáèõóôåñÞóïõìå. 
Áí äå âïçèÞóïõìå ôá äÝíôñá,

èá êáôáóôñáöåß ôï äÜóïò.

ÐñïóðáèÞóôå üóï èÝëåôå. 
Óôï êÜóôñï äå èá öôÜóåôå ðïôÝ.

ÂïÞèåéá!

Ï÷! Ï÷, ç ðëÜôç ìïõ! Óõããíþìç,
åßìáóôå

ðåñáóôéêïß.

Πέφτω, αρχίζεις, μαθα
ίνει,

μ
α
γεύ

ο
υ
μ
ε,

σ
κα

ρ
φ
αλώνετε, παίζω, βγαίνουν,

Πάνω,
τώρα,

μέ
σα,

γρ
ήγ

ορ
α, μακριά,

κο
ντά

,
κάτω, έξω

Σ
κύ

λο
ς
,

τρ
α
πέζι,

μ
α
θ
η
τή

ς,
θ
ά
λα

σ
σα, τριαντά

φυ
λλ

ο,

άν
τρ

ας, βροχή, κομοδίνο

Ξινός, νόστιμη,
π
ο
νηρ

ό
ς,

ξύλινο
, τεμπέλης, λαίμαργ

η,

να
ζι
άρ

ικο
, μαγικός

Åõôõ÷þò, âãÞêáìå
áðü ôá ëáãïýìéá. Áò îåêïõñáóôïýìå

ëéãÜêé. Ùñáßá! Èá öÜìå êáé
ôï êÝñáóìá ôïõ
ôõöëïðüíôéêá.

ÓôáìáôÜìå
ãéá ëßãï;
Ðåßíáóá.

8 10 4 26 4 68 46 2 40 56 4 2 18 36

14 6 52 10 64 6 12 8 72 36 8 14 98 4

32 8 14 6 12 11 5 45 7 78 52 6 2 14

22 6 54 42 25 57 3 81 1 65 56 32 8 44

24 8 12 27 5 41 83 7 11 19 13 6 52 8

36 22 5 15 9 67 19 41 17 77 21 3 34 18

4 46 61 87 3 17 15 51 7 81 45 91 6 24

32 76 4 12 48 22 90 74 88 4 68 32 24 8

6 52 86 72 6 24 96 80 46 52 6 14 2 14

ÊáëÞ éäÝá,
áëëÜ...

Êé åãþ äå èá
Ýëåãá ü÷é ãéá
êÜôé ãëõêü,

óáí êé åìÝíá!

Ìéá êáé âñåèÞêáìå
üëïé ìáæß íá óáò
êåñÜóïõìå êÜôé.

Êáèßóôå êÜôù áðü ôç
óêéÜ ìïõ íá áðïëáýóåôå

ôï ãåýìá óáò êáé íá
îåêïõñáóôåßôå.


