
Οι πιο χαρούμενες 

Με πολλά παραθυράκια και γιορτινούς ήχους!

Άνοιξε τα παραθυράκια και άκου 
τα κουδουνάκια στον σκούφο του αρκούδου, 
τον τάρανδο να μασουλάει το καρότο του και 

άλλους γιορτινούς ήχους, σε αυτό το απίθανο 
βιβλίο με ήχους που ενεργοποιούνται με το φως.

✓

✓

✓

Οι διαδραστικές σελίδες συμβάλλουν στην εξοικείωση με τα βιβλία.

Το παιχνίδι «ψάξε και βρες» ανταμείβει την περιέργεια.

Τα ρυθμικά στιχάκια όταν διαβάζονται δυνατά βοηθούν στη γλωσσική ανάπτυξη.

Οι ήχοι 

λειτουργούν 

με καλό 

φως.

Ντριν ντριν! Χο χο χο!

Άνοιξε 
άκουσε!

και

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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Τυπώθηκε και κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Προτού δώσετε αυτό το βιβλίο σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία από τις μπαταρίες 
για την ενεργοποίηση του ήχου. Αυτό το προϊόν παίρνει τρεις AG13 μπαταρίες 
[3 x 1,5 V = 4,5 V], οι οποίες θα πρέπει να αλλάζονται μόνο από ενηλίκους. 
Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν εάν το καπάκι της υποδοχής των μπαταριών 
δεν είναι σωστά κλεισμένο. Ξεβιδώστε το καπάκι της υποδοχής και αφαιρέστε 
τις παλιές μπαταρίες. Βάλτε τις νέες μπαταρίες, κλείστε το καπάκι και βιδώστε. 
Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τον σωστό πόλο. Μη χρησιμοποιείτε 
παλιές με νέες μπαταρίες μαζί. Ούτε να μπερδεύετε αλκαλικές, κανονικές και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αλλάζονται όταν 
οι ήχοι παραμορφώνονται ή δε γίνονται κατανοητοί. Αφαιρέστε τις εξαντλημένες 
μπαταρίες από το βιβλίο.

Προσοχή: Αυτό το προϊόν περιέχει 
μπαταρίες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Περιέχει ουσίες που θα μπορούσαν να 
βλάψουν το περιβάλλον. Μην το πετάτε 
με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, αλλά σε 
κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών. γιορτε’ς!
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Έρχονται Χριστούγεννα
πέφτει χιόνι πολύ.

Χτύπα την πόρτα, δίπλα,

ποιος κρύβεται εκεί; Ποιος περιμένει πίσω απÕ την πόρτα;
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Κούκου!

Ένα αρκουδάκι 

με κουδουνάκια 

στο σκουφάκι του!

Ντριν
ντριν!
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