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Πολύχρωμα αγωνιστικά
Χρωμάτισε τα δύο αγωνιστικά με τα αγαπημένα σου χρώματα.

Ποιος κερδίζει;
Βάλε ένα «ν» δίπλα στο όχημα 

που θεωρείς πιο γρήγορο 
και ένα «Χ» δίπλα σε αυτό 

που θεωρείς πιο αργό.
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Ζεύγη οχημάτων
Πόσα ζεύγη όμοιων οχημάτων μπορείς να βρεις; Κύκλωσε αυτό που δεν έχει ταίρι.

Ημιτελής εικόνα
Βρες τα αυτοκόλλητα για να ολοκληρώσεις την παρακάτω εικόνα.

Ποιο διαφέρει;
Ποιο από τα παρακάτω δίκυκλα διαφέρει από τα υπόλοιπα;

Ο βασιλιάς 
της ταχύτητας

Ένωσε τις τελείες για να αποκαλυφθεί το όχημα.

Ζεύγη
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Με φόρα!
Στόλισε αυτή την πίστα αγώνων με αυτοκόλλητα 

και πρόσθεσε χρώμα όπου θέλεις.

Αγώνας για το κύπελλο!
Βρες τα αυτοκόλλητα για να ολοκληρώσεις την πομπή προς το κύπελλο.

Στα ανταλλακτικά
Βρες τα αυτοκόλλητα που ταιριάζουν με τις 

παρακάτω εικόνες και εξόπλισε το αγωνιστικό αμάξι.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΤΕΡΜΑ
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Σκιές 
οχημάτων

Βρες τα αυτοκόλλητα και ταίριαξε 
κάθε εικόνα με τη σκιά της.

Λαβύρινθος
Ο οδηγός έχει χαθεί. Βοήθησέ τον να βρει 

τον δρόμο του μέσα από τον λαβύρινθο 
για να συνεχίσει τον αγώνα του.

Νικητής με διαφορά!
Βρες τα αυτοκόλλητα που λείπουν. Ύστερα, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω οδηγό, 

βρες ποιο αυτοκίνητο φτάνει πρώτο στη γραμμή τερματισμού.

Βάλε μπρος!
Αντίγραψε τη μηχανή με τη βοήθεια των τετραγώνων. 

Μην ξεχάσεις να τη χρωματίσεις.

ΟΔΗΓΟΣ
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Πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια!

αγωνιστικά
Απίθανα

Αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων, γεμάτο με απίθανα αγωνιστικά, 
παιχνίδια, αποσπώμενα κομμάτια και πολλά αυτοκόλλητα, 

θα ξετρελάνει τους μικρούς λάτρεις των γρήγορων οχημάτων!

Κυκλοφορεί επίσης:

αγωνιστικά
Απίθανα

2698_0008_RealRacers_CV_GR.indd   1 11/14/2017   12:20:03 PM


