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Χεράκια Καθαρά!
Χρωμάτισε με νερό,

άφησε να στεγνώσει, 
ζωγράφισε ξανά και ξανά!
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ΣΗΜΕ ΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕ ΙΣ
Το παιδί γνωρίζει τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας με τα νέα βιβλία 
Peppa Pig Νερομαγεία! Αυτή η πρωτότυπη σειρά εκπαιδευτικών τίτλων περι-
λαμβάνει πολύχρωμες σκηνές, που αποκαλύπτονται μαγικά με το Νερομαγικό 
πινελάκι. Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε σκηνή προσφέρουν στο παιδί 
γνώση και συνάμα ψυχαγωγία.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το βιβλίο, 
ακολουθώντας μερικά απλά βήματα όσο ασχολείστε μαζί με το παιδί:

  •  Διαβάστε του δυνατά τις οδηγίες κάθε φύλλου.

  •  Ενθαρρύνετέ το να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, να χρωματίζει 
     τις σκηνές και να αναζητά τα κρυμμένα αντικείμενα.

  •  Δίνετέ του ένα μικρό στοιχείο όποτε δείχνει να δυσκολεύεται.

  •  Κάνετέ του ερωτήσεις σχετικές με κάθε δραστηριότητα 
     για να βεβαιωθείτε ότι την έχει καταλάβει.

  •  Επαινέστε το όταν ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.

  •  Διασκεδάστε μαζί του!

Η ενασχόληση με τα βιβλία της σειράς Νερομαγεία ενισχύει τις παιδικές 
δεξιότητες: στην πορεία το παιδί ταιριάζει αντικείμενα, αναγνωρίζει και συγκρίνει 
απλά σχήματα, ξεχωρίζει χρώματα, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και 
πειραματίζεται με τις εικόνες. Οι πολύχρωμες εικόνες που εξαφανίζονται μόλις 
στεγνώσει η σελίδα επιτρέπουν στο παιδί να επαναλάβει τις δραστηριότητες ξανά 
και ξανά. Και η «μαγεία» των χρωμάτων που εμφανίζονται πάλι θα κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον του!
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Τυπώθηκε στην Κίνα.

Πρωτότυπος τίτλος: Peppa Pig Water Magic®: Peppa’s Imaginary Adventures,
first published by Beaver Books Publishing, 2019 • Για την ελληνική γλώσσα: Εκδόσεις Anubis
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ISBN: 9789606232305

www.anubis.gr

      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά κομμάτια.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 

Κυκλοφορούν επίσης:

11

Βγάλε τη μύτη

22

Βούτηξε 
και πίεσε

33

Άφησε για να  
γεμίσει      

44

  Ξαναβάλε 
τη μύτη και
χρωμάτισε!

Πώς γίνεται:

100% ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ!
Πολύχρωμες εικόνες εμφανίζονται 

μαγικά με το Νερομαγικό πινελάκι. 

Άφησε το φύλλο να στεγνώσει και 

δες τα χρώματα να εξαφανίζονται 

μαγικά! Τέλειο για το σπίτι, 
το σχολείο, τη βόλτα... παντού!
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