
Hello summer! 
Το Καλοκαιρινό Βάζο Της Βαρεµάρας! 

Οι απαντήσεις στο “Μαµά Βαριέεεεµαι!” είναι µέσα στο βαζάκι.
Κάθε φορά που θα βαριέται το παιδί θα τραβάει και ένα χαρτάκι. 

∆εν έχει µόνο fun δραστηριότητες, έχει και δουλίτσες!
Έχει επίσης και µια σελίδα µε κενά χαρτάκια για να συµπληρώσεις 

κι εσυ αυτά που θες! 

ετικετεσ για να διακοσµησεισ το βαζο τησ βαρεµαρασ 
για να µην ειναι.... βαρετο!

µαµα 
βαριeµαι!

µαµα 
βαριeµαι!
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κανε µια δουλεια
που θα σου πει

η µαµα

φτιαξε ενα παζλ

γραψε µια ιστοριουλα
ξεκινωντασ µε 

"αυτο το καλοκαιρι..."
πλυνε το αυτοκινητο

ζωγραφισε τα 10 
αγαπηµενα σου

πραγµατα/συνηθειεσ
φτιαξε µια µασκα

σφουγγαρισε την κουζινα
και το σαλονι

φυτεψε φακεσ

ψαξε στο ιντερνετ
για την 

αρχαια ελλαδα

ασ µαγειρεψουµε :
το αγαπηµενο σου γλυκο

ασ µαγειρεψουµε :
το αγαπηµενο σου σνακ

παµε στη βιβλιοθηκη

καντε µινι spa
φτιαξε 

χαρτινα καραβακια



φτιαξε το δικο σου
περιοδικο

γραψε τη λιστα
για τα ψωνια

ξεχωρισε τα ρουχα για 
το πλυντηριο

βγαλε βολτα το σκυλο

παιξτε τριλιζα διαβασε ενα βιβλο

ας µαγειρεψουµε : 
κεηκ

πλυνε τη βεραντα

πλυνε τα πιατα
στο νεροχυτη

τηλεφωνησε 
σε ενα φιλο/φιλη

παµε σε ενα µουσειο
µαθε πωσ να βαζεισ

πλυντηριο

βρεσ και φτιαξε σε ζευγαρια
τισ καλτσεσ

τακτοποιησε το
δωµατιο σου



καντε ενα πειραµα ας µαγειρεψουµε :
cupcakes

κανε γυµναστικη
µε µουσικη

φτιαξε το 
οικογενειακο µασ 

δεντρο

φτιαξε ενα χαρτη 
θησαυρου

µεταµφιεσου σε πειρατη

γεµισε τη µπανιερα
και κανε µπανιο

µαθε 10 πρωτευουσεσ
του κοσµου

και βρεσ τεσ στο χαρτη

βαλε ηλεκτρικη
σκουπα

κανε µια χειροτεχνια

ζωγραφισε 
την οικογενεια σου
και τον εαυτο σου

µαθε να κανεισ 
µαγικα κολπα

γινε παρουσιαστησ των
οικογενειακων ειδησεων +
τραβηξε το σε βιντεακι

φτιαξε ενα θεατρικο εργο.
γραψε το σεναριο

και µοιρασε τουσ ρολουσ.



ξεδιαλεξε οτι δεν χρειαζεσαι
απο το δωµατιο σου
να τα χαρισεισ καπου

ας µαγειρεψουµε :
πιτσα

παιξτε µε πηλο ή
ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

ΒΓΑΛΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΠΕΤΡΟΥΛΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ
ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΓΙΝΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΤΡΑΒΗΞΕ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ

ΓΥΡΙΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ
ΜΕ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

∆ΕΙΤΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ...

ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
ΠΟΤΙΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ



ΠΑΙΞΤΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΟΥ ΣΕ ...

ΒΓΕΣ ΕΞΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
'ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ :
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΦΥΤΕΨΕ ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ ΤΑ 
ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ

ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΟΥΓΕΛΟ
ΦΤΙΑΞΤΕ SLIME
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΠΑΙΞΤΕ
"ΟΝΟΜΑ-ΖΩΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΑ"

ΠΑΙΞΤΕ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ

ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΡΑΟΚΕ



ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΙΞΤΕ ΚΡΥΦΤΟ/ΚΥΝΗΓΗΤΟ

ΠΑΙΞΤΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ/ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΙΞΤΕ ΜΗΛΑ

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ
ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ :

ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ/ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ ΜΕ ΚΙΜΩΛΙΕΣ
 ΕΞΩ ΤΗΝ ΑΥΛΗ/ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΦΩΝΑΞΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΙΚ ΝΙΚ
ΣΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ / ΑΥΛΗ

ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ

ΞΕΣΚΟΝΙΣΕ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ
ΓΡΑΨΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΣ 

ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ

ΠΑΙΞΤΕ ΠΕΤΡΑ-ΨΑΛΙ∆Ι-ΧΑΡΤΙ
ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΣΟΥ





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ DOWNLOADING! ENJOY!
craftydetails.com

Αυστηρά για προσωπική χρήση. 

Η εµπορική και οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκµετάλευση

απαγορεύεται αυστηρά.

Χαίροµαι να βλέπω πως χρησιµοποιήσατε τα craftoprintables!

Tag: @hellocraftydetails

#craftoprintables

#hellocraftydetails
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