


   Είναι ένα πολύ ξεχωριστό σχολείο! 

Η  
Σοφία  

 είναι τώρα μια πριγκίπισσα. Η  
Μιράντα  

, η μαμά της, 

παντρεύτηκε τον  
Βασιλιά 

Ρολάνδο Β’

  και έχουν μετακομίσει στο  
παλάτι

 

. 

Η Σοφία έχει μια νέα αδελφή, την Άμπερ, και έναν νέο αδελφό, τον Τζέιμς.  

Ο  
Βασιλιάς 

Ρολάνδος Β’

  αποφασίζει να διοργανώσει έναν βασιλικό χορό για να συστήσει 

τη Σοφία και τη  
Μιράντα

  στο βασίλειο. 

Υπόσχεται στη  
Σοφία 

  ότι θα χορέψει  

το πρώτο βαλς μαζί της.

Ο  
Βασιλιάς 

Ρολάνδος Β’

  ενημερώνει τη  
Σοφία 

  

ότι θα ξεκινήσει σχολείο στη   

Βασιλική 
Ακαδημία 

 

 την επόμενη μέρα. 

Θα μάθει τα πάντα ώστε να γίνει  

μια σωστή πριγκίπισσα.

Η Σοφία πηγαίνει με τον Τζέιμς και την  
Άμπερ 

  στο καινούριο της  
σχολείο

 

.  

Εκεί, οι νεράιδες  
Φλώρα  

,  

Φόνα και  
Μέριγουεδερ   

την υποδέχονται  

με χαρά.



Δεν είναι τόσο εύκολο να είσαι πριγκίπισσα!

Οι  
νεράιδες 

  συνοδεύουν τη νέα 

μαθήτρια σε μια ξενάγηση 

στο  
σχολείο

 

. Την ενημερώνουν 

για τα μαθήματα που 

θα παρακολουθήσει και  

τα  
βιβλία 

  που 

θα διαβάσει. Αν και προσπαθεί πολύ, 

η  
Σοφία 

  κάνει ακόμα κάποια 

λάθη. Αναρωτιέται αν θα μάθει 

ποτέ όσα η  
Άμπερ 

  και 

ο  
Τζέιμς 

  ήδη γνωρίζουν.

Ο  
Τζέιμς 

  βλέπει τη  
Σοφία  

 πολύ ανήσυχη για τον βασιλικό χορό, 

έτσι προσφέρεται να τη βοηθήσει. Τη μαθαίνει πώς να υποκλίνεται και υπόσχεται 

ότι ο  
Καθηγητής 

Ποπόφ  

 θα τη βοηθήσει να μάθει όσα πρέπει.  

Η  
Σοφία 

  εξασκείται στο βαλς.  

Ο  
Καθηγητής 

Ποπόφ 

  την κρατά από το  
χέρι 

  

και της δείχνει πώς να χορεύει.



      Μ
ια νέα υπέροχη οικογένεια 

             κατοικεί στο παλάτι!

Βρες τα σωστά αυτοκόλλητα για να συμπληρώσεις τις εικόνες.

Η Σοφία είναι πλέον 

μέλος της βασιλικής 

οικογένειας. Βρες 

το αυτοκόλλητο κάθε 

ήρωα και κόλλησέ το 

στη σωστή κορνίζα.

ΑΜΠΕΡ 

ΡΟΛΑΝΔΟΣ Β΄

ΣΟΦΙΑ 

ΤΖΕΪΜΣ

ΜΙΡΑΝΤΑ 

Η  
Σοφία 

  λέει τα λόγια που γράφει το  
χαρτί  

. Ένας ένας οι 

καλεσμένοι ξυπνούν. Έπιασε! σκέφτεται η Σοφία. Ο  
Βασιλιάς 

Ρολάνδος Β’

  προσκαλεί  

τη  
Σοφία 

  να χορέψουν το πρώτο βαλς, ενώ η  
Μιράντα

  χορεύει με  

τον  
Τζέιμς  

. Η Άμπερ είναι ευτυχισμένη που βοήθησε την αδελφή της.
Δεν είναι τόσο εύκολο να είσαι πριγκίπισσα!

Οι  
νεράιδες 

  συνοδεύουν τη νέα 

μαθήτρια σε μια ξενάγηση 

στο  
σχολείο

 

. Την ενημερώνουν 
για τα μαθήματα που 

θα παρακολουθήσει και  

τα  
βιβλία 

  που 
θα διαβάσει. Αν και προσπαθεί πολύ, 

η  
Σοφία 

  κάνει ακόμα κάποια 
λάθη. Αναρωτιέται αν θα μάθει 

ποτέ όσα η  
Άμπερ 

  και 

ο  
Τζέιμς 

  ήδη γνωρίζουν.

Ο  
Τζέιμς 

  βλέπει τη  
Σοφία 

 

 πολύ ανήσυχη για τον βασιλικό χορό, 

έτσι προσφέρεται να τη βοηθήσει. Τη μαθαίνει πώς να υποκλίνεται και υπόσχεται 
ότι ο  

Καθηγητής Ποπόφ 

 

 θα τη βοηθήσει να μάθει όσα πρέπει.  
Η  

Σοφία 

  εξασκείται στο βαλς.  

Ο  
Καθηγητής Ποπόφ 

  την κρατά από το  
χέρι 

  
και της δείχνει πώς να χορεύει.

Διασκέδασε  
κάνοντας τις 

δραστηριότητες.

Χρησιμοποίησε  
τη φαντασία σου 

και διηγήσου  
την ιστορία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Μια υπέροχη ιστορία και  
δραστηριότητες με αυτοκόλλητα.

 Τέσσερα φύλλα με 
επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα.

Συμπλήρωσε  
τις εικόνες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Μια υπέροχη ιστορία και  
δραστηριότητες με αυτοκόλλητα.

 Τέσσερα φύλλα με 
επαναχρησιμοποιούμενα 

αυτοκόλλητα.

Πάνω από  

100 
αυτοκόλλητα!

Διαβάζω και κολλάω

Διαβάζω και κολλάω

Ο βασιλικός  
χορός της Σοφίας

Ο βασιλικός  
χορός της Σοφίας

Ο βασιλικός χορός της ΣοφίαςΟ βασιλικός χορός της Σοφίας
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