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Το εικονόλεξο της ημέρας!
Αγαπητό µου ηµερολόγιο, 

Σήµερα το                  µε ξύπνησε το          .Έπρεπε να σηκωθώ για το                     . ∆εν είχα όρεξη και

καθόλου ενέργεια! Αλλά όταν σηκώθηκα και πήγα στην                 , είδα κάτι που θα µου έδινε ενέργεια!

Ένα πρωινό που θα µου έδινε δύναµη να αρχίσει η µέρα µου όµορφα!         ένα ξεροψηµένο                και

ένα ζεστό       . Μιαµ!!! Η µαµά µου είναι η καλύτερη µαµά του κόσµου! Μόλις έφαγα το πρωινό µου,

έπλυνα τα              µου, έβαλα ζεστά                   ,πήρα τη            µου και έφυγα! Σκέφτηκα «Να πάρω

το                    ή το καινούριο µου               ; Καλύτερα να γυµναστώ λιγάκι...» Οπότε, ανέβηκα στο

                   και κατηφόρισα για το  σχολείο ! Πρώτη ώρα, γυµναστική! Το λατρεύω αυτό το µάθηµα!!!

                                           ! Μετά απ’ όλη αυτή την άσκηση, είχα ιδρώσει και ήθελα επειγόντως       !

Ευτυχώς, στις           του σχολείου ήπια δροσερό νεράκι! Το στοµάχι µου άρχισε να γουργουρίζει πάλι...

Ευτυχώς η µαµά µου είχε βάλει στην τσάντα ένα          και το αγαπηµένο µου φρούτο, ένα          !

Έκατσα µε τους φίλους µου και κάναµε πικ- νικ στα              του προαυλίου. Ήταν τέλεια! Η Μαρία είχε

φέρει και                 γιατί ήταν τα γενέθλιά της! Ξέρω ότι δεν κάνει να τρώµε πολλές τέτοιες λιχουδιές,

αλλά σήµερα ήταν µια εξαίρεση! Έφαγα και εγώ ένα µικρό γλυκό από             !... Ντριιιν! Το        χτύπησε

και έπρεπε να µπούµε! Μαθηµατικά, ιστορία,                και σχόλασµα!!! Πήρα το               µου για το γυρισµό

και στο               µε περίµενε το αγαπηµένο µου φαγητό!                  στο φούρνο! Καλά, η µαµά είναι τέλεια

µαγείρισσα! Το άδειασα το               µου! Το απόγευµα, µετά το διάβασµα, θα πήγαινα πρώτη µέρα στο

         . Γιούπιιι!!! Ο δάσκαλος µου έµαθε κάποιες ωραίες κινήσεις και βασικές στάσεις του σώµατος! Μετά

το µάθηµα, ένιωθα τέλεια! Γεµάτος ενέργεια! Απίστευτη εµπειρία!!! Όταν γύρισα           , ήπια το ζεστό µου

       και έκατσα στο                  να χαλαρώσω! Ήταν πολύ όµορφη µέρα! Αλλά τώρα νιώθω κουρασµένος

και θα ήθελα να κοιµηθώ...  Καληνύχτα αγαπητό µου ηµερολόγιο... Τα λέµε αύριο!
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Απαντήσεις:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα

ΜΕΤΡΟ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ

πρωί, ξυπνητήρι, σχολείο, κουζίνα, Γάλα, τοστ, αυγό, δόντια, ρούχα, σάκα, λεωφορείο, ποδήλατο, ποδήλατο, Τρέξιµο, πηδηµατάκια, βόλεϊ,
κοιλιακοί, νερό, βρύσες, γιαούρτι, µήλο, σκαλιά, γλυκά, σοκολάτα, κουδούνι, µουσική, ποδήλατο,σπίτι, Κοτόπουλο µε πατάτες,

πιάτο, τάε-κβο-ντο, σπίτι, Γάλα, κρεβάτι


