
µeνουµε σπιτι
Το Βάζο Της Βαρεµάρας ανανεωµένο µε τις ήδη φοβερές 

δραστηριότητες αλλά και 42 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ!
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! 

µαµα 
βαριeµαι!

µαµα 
βαριeµαι!



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

διαλεξε ενα βιβλιο 
και ζωγραφισε 

τουσ χαρακτηρεσ του

καντε µινι spa
φτιαξε 

χαρτινα καραβακια



φτιαξε το δικο σου
περιοδικο

γραψε τη λιστα
για τα ψωνια

ξεχωρισε τα ρουχα για 
το πλυντηριο

πλυνε το σκυλο

παιξτε τριλιζα διαβασε ενα βιβλο

ας µαγειρεψουµε : 
κεηκ

πλυνε τη βεραντα

πλυνε τα πιατα
στο νεροχυτη

τηλεφωνησε 
σε ενα φιλο/φιλη

παµε µεσα απο 
το ιντερνετ βολτα
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

γραψε ενα τραγουδι

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 εµειλ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ...
ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΟ 

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
στο µπαλκονι

ΠΑΙΞΤΕ θαρροσ η
αληθεια

ΦΤΙΑΞΤΕ SLIME

ΠΑΙΞΤΕ
"ΟΝΟΜΑ-ΖΩΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΑ"

ΠΑΙΞΤΕ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ δεσ ενα ντοκιµαντερ

ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ

ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΡΑΟΚΕ



ζωγραφισε τον εαυτο σου ΠΑΙΞΤΕ ΚΡΥΦΤΟ/ΚΥΝΗΓΗΤΟ

ΠΑΙΞΤΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ/ ΛΑΣΤΙΧΟ µαθε να πλεκεισ ενα
βραχιολακι

γινε ο αγαπηµενοσ σου 
ηρωασ για µια µερα

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ :
ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ/ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ

καντε ενα κολαζ

διαλεξε στην τυχη ενα 
τραγουδι

και χορεψε το
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



γραψε τι θα ηθελεσ να κανεισ
το καλοκαιρι

γραψε ενα γραµµα
 σε οποιον θεσ

γραψε ενα ποιηµα ξεκινα να γραφεισ
ενα ηµερολογιο

κανε µια βιντεοκληση
σε καποιο µελοσ τησ οικογενειασ

που ειναι µακρια

καντε ενα 
family talent show

ολοι φτιαξτε maskot/komik
για καθε µελοσ τησ οικογενειασ

φτιαξτε το 
οικογενειακο σασ 

δεντρο

γραψε ενα βιβλιο µε ηρωεσ
τα µελη

τησ οικογενειασ σου
φτιαξε ενα σπα οµορφιασ

φτιαξτε νεουσ κανονεσ 
σε παλια επιτραπεζια

παιχνιδια

µε µια τραπουλα
σκεψου ενα καινουργιο

παιχνιδι

φτιαξε ενα σπιτι 
απο 

τραπουλοχαρτα

φτιαξε 
πασχαλινεσ 
κατασκευεσ



φτιαξε ανοιξιατικεσ 
κατασκευεσ

βοηθησε τη µαµα
 να οργανωσετε
την κουζινα

φτιαξε τη βιβλιοθηκη σου
δειτε αστεια βιντεακια

και προσπαθειστε
να µη γελασετε

αν εχετε αυλη βγειτε εξω
µε προσοχη και παιξτε

καντε ενα πιτζαµα παρτι 

φτιαξε ενα γλυκο η φαγητο
που να αρχιζει απο το
αρχικο σου γραµµα

δοκιµαστε 
µια καινουργια συνταγη

φτιαξτε το
δικο σασ ψωµι

καντε πειραµατα φυσικησ
η χηµειασ

λυσε γριφουσ
παιξτε κυνηγι θησαυρου

ΠΑΙΞΤΕ ερωτησεισ γνωσεων φτιαξτε ποπ κορν
και δειτε ταινια

παιχνιδι λεξεων
σου λενε µια λεξη 
λεσ την αντιθετη  

                                                                                                            



φτιαξτε οικογεειακο 
αλµπουµ

µε παλιεσ φωτογραφιεσ

φτιαξτε
δικη σασ πλαστελινη

Παιξτε πετρα
ψαλιδι χαρτι

φτιαξτε φρουριο
µε κουβερτεσ 

σεντονια και µαξιλαρια

βγαλτε αστειεσ φωτογραφιεσ
βαλε βιβλιο στο κεφαλι 

και περπατησε
χωρισ να το ριξεισ

να σου πουν ενα γραµµα 
και να ψαξεισ 5 αντικειµενα

που να αρχιζουν 
απο αυτο το γραµµα

προσωπα
ζωα

πραγµατα

παιχνιδι λεξεων
σου λενε µια λεξη 
λεσ την αντιθετη  

                                                                                                            

πες µου...

φτιαξε ενα δικο σου
κοµικ

γυρισε ενα βιντεοκλιπ

φτιαξτε πολυχρωµα
γυαλια

φτιαξτε κολιε
 απο διαφορα υλικα



παιχνιδι λεξεων
σου λενε µια λεξη 
λεσ την αντιθετη  

                                                                                                            




