
                                                      

 

 

Καλοκαιρινές Δράσεις Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 

 

«Ο μικρός δρα ́κος Καρύδας: Περιπε ́τεια στη χαμε ́νη Ατλαντίδα» 

Συγγραφέας: Ingo Siegner 

 

Δραστηριότητα 1η - Διάλεξε τη σωστή απάντηση. 

1) Για πού ξεκίνησε ο μικρός Καρύδας με τον Μάνγκα μόλις ξύπνησε; 

α. Για την Καραϊβική 

β. Για τον Κόλπο των Δράκων 

γ. Για το νησί των Μαγισσών 

 

2) Ποια είναι η καλύτερη φίλη του μικρού Καρύδα; 

α. Η Μιράντα 

β. Η Μάϊρα 

γ. Η Ματίλντα 

 

 
 

3) Πόσα ψητά βόδια πήραν μαζί τους στη βαρκάδα οι γονείς του Όσκαρ; 

α. 50 

β. 5 

γ. 500 

 

4) Πόσες καρύδες πρέπει να δώσουν ο μικρός Καρύδας και η φίλη του στον 

Γιουβαρλά, για να αγοράσουν το ΑΜούφο; 

α. 15 

β. 25 

γ. 35 



 

5) Ποια/ος μένει τώρα στα βυθισμένα ερείπια της Χαμένης Ατλαντίδας; 

α. Η Τσούπρα η τσιπούρα 

β. Η Σμάρω η σμέρνα 

γ. Ο Πόδης ο χταπόδης  

 

 

Δραστηριότητα 2η - Αυτά είναι τα κουμπάκια από το διαστημόπλοιο του 

ΑΜούφο. Αντιστοίχισέ τα με τη σωστή λέξη. 

 

 

 



Δραστηριότητα 3η – Ο μικρός Καρύδας επιστρέφει στη σπηλιά. Ποια 

πράγματα θα πάρει μαζί του για να ανακαλύψει τη Χαμένη Ατλαντίδα; 

Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις. 

 

μάσκα     κοχύλια      σάκο      αναπνευστήρα     βατραχοπέδιλα    νερό 

μπανάνα      μπισκότα     ναυτικό χάρτη    πυξίδα    φακό    γάλα καρύδας     

κιάλι 

Αλήθεια, εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραστηριότητα 4η – Στο κείμενο θα βρεις λέξεις που αρχίζουν από το 

γράμμα ψ, όπως ψαρότοπους, ψάρια, ψάρεμα. Σκέψου και γράψε μερικές 

ακόμη, παράγωγες ή σύνθετες, που έχουν σχέση με τη λέξη «ψάρι». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραστηριότητα 5η – Συμπλήρωσε την πέτρινη πινακίδα με τα γράμματα που 

λείπουν. 

 

 

«Βασ_λειο της Ατ_αντίδας, σ_μμαχος των Ρεμιντέμιων, του 3ου δακτ_λίου 

του Ά_η, δεύτερου πλαν_τη δεξ_ά και δεύτερου αρ_στερά» 



Δραστηριότητα 6η – Ζωγράφισε κι εσύ έναν ναυτικό χάρτη. Πού βρίσκεται 

άραγε η Χαμένη Ατλαντίδα;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 7η – Κατασκευή 

Φτιάξε κι εσύ το διαστημόπλοιο του ΑΜούφο. 

 



Υλικά 

1 χάρτινο πιατάκι μιας χρήσης 

1 πλαστικό διαφανές καπάκι από συσκευασία καφέ (take away) 

1 χοντρό πινέλο 

τέμπερες/νερομπογιές 

ψαλίδι 

κόλλα 

χαρτί Α4 

μολύβι 

γόμα 

Οδηγίες κατασκευής 

1. Βάψε το πιατάκι σου με τέμπερες/νερομπογιές από την κάτω πλευρά & άφησέ το 

στην άκρη να στεγνώσει. 

2. Πάρε το πλαστικό καπάκι του καφέ και κόλλησέ το με προσοχή στο κέντρο του 

πιάτου. 

3. Κόψε 4 μικρά τετράγωνα από χαρτί Α4. Μπορείς να προσθέσεις κι άλλα.  

4. Σχεδίασε πάνω στο καθένα από ένα σύννεφο, ένα αστέρι, ένα ψάρι και μια 

παντόφλα και χρωμάτισέ τα. 

5. Κόλλησε τα τετραγωνάκια περιμετρικά, όπως είναι και τα κουμπιά του 

διαστημόπλοιου του ΑΜούφο στην εικόνα. 

 

Έτοιμοι για εξερεύνηση !!! 

 

Μπορείτε να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας και, φυσικά, τις δημιουργίες των  

παιδιών, ακολουθώντας τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Facebook: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά 

Instagram: pireas_public_library  


