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Αυτά τα πουλάκια έχουν ξεκινήσει για την πασχαλινή γιορτή. Μπορείς να 
ταιριάξεις τα πουλάκια που έχουν τα ίδια σχέδια και χρώματα στο φτέρωμά τους;

Ακολούθησε τις οδηγίες, χρησιμοποιώντας αντικείμενα 
του σπιτιού και αποσπώμενα κομμάτια από 

την αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου.

Θα χρειαστείς:
μανταλάκια, κόλλα, 

αποσπώμενα κομμάτια

Κόλλησε τη λευκή πλευρά 
των αυγών με κόλλα 

πάνω στα μανταλάκια, 
φροντίζοντας η σχισμή 

να είναι στο σημείο όπου 
κλείνει το μανταλάκι.

Αφαίρεσε 
τα κοτοπουλάκια 

και τα αυγουλάκια από 
την αντίστοιχη σελίδα.

Κόλλησε πάνω στα μανταλάκια, 
στην ελεύθερη πλευρά τους, τα 

κοτοπουλάκια, ώστε να βρίσκονται 
λίγο ψηλότερα από το 

κάτω μέρος των αυγών.

Πάτα τα μανταλάκια 
για να ανοίξουν τα αυγά 

και να αποκαλυφθούν 
οι μικροί νεοσσοί.

Τα κουνελάκια κάνουν ένα πάρτι με τσάι. Μέτρησε τα πασχαλινά αυγά 
που κρύβονται μέσα σε αυτή τη σελίδα και ύστερα βρες ποια λεπτομέρεια 

αριστερά δεν υπάρχει στην εικόνα.

Οι απαντήσεις 
στη σελ. 16

Η απάντηση στη σελ. 16

Ιπτάμενα ζευγάρια

Έξω από το αυγό
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Πασχαλινό πάρτι με τσάι
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Τα ζωάκια εξερευνούν το δάσος. Συμπλήρωσε το σκηνικό με 
τα αυτοκόλλητα κομμάτια παζλ από την αντίστοιχη σελίδα.

Η χαρούμενη κουνελίνα δε θυμάται πού έκρυψε τα πασχαλινά αυγά της. 
Βοήθησέ τη να τα βρει σχεδιάζοντας το σωστό μονοπάτι 

μέσα στον λαβύρινθο.

Παιχνίδι στο δάσος Κουνελο-λαβύρινθος

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΤΕΡΜΑ

Η απάντηση στη σελ. 16
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Φτιάξε το δικό σου πασχαλινό καλάθι από 
σπάγγο, χρησιμοποιώντας αντικείμενα 

που υπάρχουν στο σπίτι.

Ένα από αυτά τα ποντικάκια έχει κρύψει ένα χρυσό αυγό 
μέσα σε μια κρυψώνα. Αξιοποίησε τα παρακάτω στοιχεία 

για να βοηθήσεις το κουνελάκι να το βρει.

Ζήτησε από έναν ενήλικο να σε βοηθήσει 
να φουσκώσεις ένα μεγάλο μπαλόνι 
και να το δέσεις στην άκρη.

Κάλυψε με σπάγγο το μπαλόνι. Στη συνέχεια, 
ζήτησε από έναν ενήλικο να κόψει την άκρη 
του σπάγγου και να τη στερεώσει.

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε κόλλα χειροτεχνίας και 
νερό. Ύστερα, χρησιμοποίησε ένα πινέλο για να 
αλείψεις όλο το μπαλόνι με αυτό το μείγμα.

Όταν στεγνώσει, ζήτησε από έναν ενήλικο 
να κόψει μια τρύπα σε ωοειδές σχήμα. Αφαίρεσε 
τα κομμάτια από μπαλόνι που περισσεύουν.

Μπορείς να γεμίσεις το μπαλόνι με σοκολατάκια 
ή να προσθέσεις χρωματιστό ρυζόχαρτο και ένα 
πλαστικό κοτοπουλάκι για να φτιάξεις μια φωλιά.

Καλάθι από σπάγγο Πολύτιμα στοιχεία

ΘΑΜΝΟΣ 
ΜΕ ΜΟΥΡΑ

ΘΕΣΗ ΠΙΚ ΝΙΚ

ΚΟΡΜΟΣ 
ΓΙΑ ΑΡΑΓΜΑ

ΓΛΙΣΤΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

Στοιχεία:

1. Το ποντικάκι βρίσκεται στην κρυψώνα.

2. Το αυγό είναι κρυμμένο κοντά 
σε νόστιμους κόκκινους καρπούς.

3. Το ποντικάκι κοιμάται.
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Η απάντηση 
στη σελ. 16

Θα χρειαστείς:
Μπαλόνι, σπάγγο, νερό, 

κόλλα χειροτεχνίας, 
πινέλο, μπολ, ψαλίδι, 

αντικείμενα για 
στολισμό. 

Παίξε με το κουνελάκι και τους φίλους του και 

γιόρτασε μαζί τους το Πάσχα σε αυτό το υπέροχο 

βιβλίο με δραστηριότητες και αυτοκόλλητα. Γεμάτο 

με απίθανα ανοιξιάτικα παιχνίδια, γρίφους, 

χειροτεχνίες, αποσπώμενα κομμάτια και πάνω 

από 200 φανταστικά αυτοκόλλητα, θα προσφέρει 

ατελείωτη διασκέδαση στις πασχαλινές διακοπές!

Κυκλοφορούν επίσης:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr
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