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Παίζουμε μπουγέλο (το έβαλα πρώτο
πρώτο, γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί
πρέπει πάντα να ξεκινάμε με κάτι που
είναι πολύ, πολύ διασκεδαστικό!)
Κάνουμε βόλτες με το ποδήλατο
Ταΐζουμε τα αδέσποτα ζωάκια της
γειτονιάς (λίγο νερό σε ένα μπολάκι και
λίγη ξηρά τροφή θα βοηθήσει πολύ)
Φτιάχνουμε τη δική μας πλαστελίνη
Παίζουμε με σαπουνόφουσκες
Φτιάχνουμε τα δικά μας ραβδιά για
σαπουνόφουσκες
Τρώμε παρέα το μεγαλύτερο καρπούζι
Φτιάχνουμε το δικό μας οχυρό με
μαξιλάρια και σεντόνια
Παίζουμε πόλεμο με νεροπίστολα
Πάμε βόλτα στο δάσος
Πάμε για πικ νικ
Σκαρφαλώνουμε σε ένα δέντρο
Παρατηρούμε τα αστέρια
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   14.Ζωγραφίζουμε τα δικά μας βότσαλα
   15.Κάνουμε τις περισσότερες βουτιές
   16.Τρώμε το μεγαλύτερο παγωτό 
   17.Φτιάχνουμε το δικό μας παγωτό
   18.Παίζουμε με νερομπάλονα (Αγαπημένο 
 μας παιχνίδι!)
   19.Επισκεπτόμαστε ένα ενυδρείο
   20.Φτιάχνουμε τη δική μας καλοκαιρινή
ιστορία
   21.Φυτεύουμε το δικό μας λουλούδι
   22.Κάνουμε πατίνι
   23.Ζωγραφίζουμε με κιμωλίες στο  
 πεζοδρόμιο
   24.Πάμε στην παραλία
   25.Μαζεύουμε κοχύλια
   26.Φτιάχνουμε το βάζο του βαριέμαι
   27.Φτιάχνουμε το δικό μας κουκλοθέατρο
   28.Κάνουμε τον δικό μας καλοκαιρινό χορό
   29.Φτιάχνουμε τα δικά μας ανέκδοτα
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   30.Φτιάχνουμε το δικό μας κόμικ
   31.Πηγαίνουμε στην δανειστική βιβλιοθήκη
   32.Παίζουμε με τις σκιές και ένα φακό
   33.Παίζουμε κρυφτό
   34.Φτιάχνουμε καλοκαιρινές κάρτες και
στέλνουμε τα νέα μας στους φίλους μας
   35.Παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια
   36.Φτιάχνουμε τη δική μας παράσταση
   37.Παίρνουμε συνέντευξη από κάποιον που
αγαπάμε
   38.Παίζουμε με πολύχρωμα παγάκια
(βάζουμε λίγες σταγόνες χρώμα
ζαχαροπλαστικής στις παγοθήκες και κάποιο
μικρό παιχνίδι)
   39.Φτιάχνουμε τη δική μας σούπα
λουλουδιών (βάζουμε σε μια λεκάνη γεμάτη
με νερό τα λουλούδια που έχουμε μαζέψει
και παίρνουμε κουτάλες και κουταλάκια)
   40.Εκτυπώνουμε το μικρό βιβλίο της μαμάς
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   41.Φτιάχνουμε τα δικά μας χάρτινα
καραβάκια
   42.Εκτυπώνουμε το μικρό βιβλίο του
μπαμπά
   43.Ποτίζουμε τα λουλούδια στο μπαλκόνι
   44.Βγάζουμε μια υποβρύχια φωτογραφία
   45.Πάμε μια βόλτα στη λαϊκή αγορά να
ψωνίσουμε καλοκαιρινά φρούτα και
λαχανικά
   46.Μαγειρεύουμε παρέα την αγαπημένη
μας συνταγή
   47.Φτιάχνουμε την πιο καλοκαιρινή σαλάτα
   48.Φτιάχνουμε τη δική μας γρανίτα
(Ρίχνουμε τον αγαπημένο μας χυμό σε θήκη
για γρανίτες)
   49.Φτιάχνουμε το δικό σας κάστρο από
χαρτόκουτο
   50.Γεμίζουμε τη μπανιέρα (λεκάνη ή ό,τι
διαθέτουμε) με νερό και ρίχνουμε μέσα τα
αγαπημένα μας παιχνίδια
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   51.Συνθέτουμε το δικό μας καλοκαιρινό
τραγούδι
   52.Ακούμε την καλύτερη παιδική μουσική
   53.Εξερευνούμε τη γειτονιά μας και
φτιάχνουμε το χάρτη της
   54.Φτιάχνουμε μια ταΐστρα για πουλιά
   55.Διαβάζουμε τα πιο αστεία βιβλία για
παιδιά
   56.Φτιάχνουμε τη δική μας καλοκαιρινή
οικογενειακή μπλούζα (θα χρειαστούμε
λευκά μπλουζάκια και μαρκαδόρους για
ύφασμα ή και όχι)
   57.Φτιάχνουμε τις καλύτερες κατασκευές με
ψαράκια
   58.Φτιάχνουμε τις δικές μας
δακτυλομπογιές
   59.Φτιάχνουμε μαγικά ραβδιά με ξύλα της
θάλασσας (τα διακοσμούμε όπως
επιθυμούμε)
   60.Κάνουμε τα καλύτερα πειράματα!
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   61.Μαθαίνουμε όσα περισσότερα αινίγματα
μπορούμε
   62.Κάνουμε διαγωνισμό χοροπηδητού
   63.Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας το στυλ του
Πικάσο Rolla Picasso game
    64.Φτιάχνουμε καλοκαιρινά σουβέρ με
αλατοζύμαρο (κατά προτίμηση σε σχήμα
καρπούζι)
    65.Φτιάχνουμε μοναδικά τέρατα με τον
Herve Tullet
    66.Παίζουμε το Καμπούμ
    67.Φτιάχνουμε τον δικό σας λαβύρινθο
    68.Φτιάχνουμε το κουτί του καλοκαιριού
(μαζέψτε και βάλτε μέσα ότι αγαπάτε από το
καλοκαίρι)
    69.Φτιάχνουμε Oobleck 
    70.Κάνουμε τις δικές μας μαγικές
ζωγραφιές με χαρτί κουζίνας και νερό
    71.Επισκεπτόμαστε ένα μουσείο
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   72.Φτιάχνουμε το δικό σας καπέλο πειρατή
Γιοοοχοχοχο!!!
   73.Φτιάχνουμε το δικό μας slime
   74.Παίζουμε το παιχνίδι του κρυμμένου
θησαυρού
   75.Κάνουμε βραδιά ταινίας στο μπαλκόνι
με φρέσκα ποπ κορν
   76.Παίζουμε αγώνες μετ’ εμποδίων
   77.Πηγαίνουμε για ψάρεμα
   78.Μαθαίνουμε ένα μαγικό κόλπο
   79.Πάμε σε μια συναυλία
   80.Πηγαίνουμε για κάμπινγκ
   81.Πετάμε πέτρες σε μια λίμνη
   82.Πηγαίνουμε για βραδινό μπάνιο
   83.Φτιάχνουμε την πιο δροσιστική
λεμονάδα
   84.Κάνουμε χούλα χουπ
   85.Κάνουμε πιτζάμα πάρτι
   86.Λέμε βραδινές τρομακτικές ιστορίες

100+1 Summer Activities



100+1 Summer Activities

   87.Διαβάζουμε παιδικά βιβλία μυστηρίου
   88.Φτιάχνουμε το δικό μας οικογενειακό
τατουάζ (με μαρκαδόρους)
   89.Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο κάστρο στην
άμμο
   90.Κάνουμε face painting
   91.Κάνουμε τη δική μας καλοκαιρινή λίστα 
   92.Κάνουμε βραδινό μπάνιο στη θάλασσα
   93.Κάνουμε ζελέ ανανά (γιατί μας αρέσει)
   94.Τρώμε πρωινό στο δάσος
   95.Παίζουμε με τουβλάκια (όπως πάντα!)
   96.Φτιάχνουμε το δικό μας καλοκαιρινό
Σταυρόλεξο
   97.Κάνουμε ένα καλοκαιρινό παζλ με πολλά
κομμάτια
   98.Παίζουμε παιχνίδια ρόλων (Ντυνόμαστε
ό,τι πιο αστείο και καλοκαιρινό μπορούμε)



   99.Βγάζουμε τις πιο αστείες καλοκαιρινές
φωτογραφίες (βάζουμε αναπνευστήρες,
μαγιό, βατραχοπέδιλα και χαβανέζικα κολιέ
και παίρνουμε τις πιο αστείες γκριμάτσες!
   100.Παίζουμε ρακέτες 
   101.Διαβάζουμε καθημερινά το Thisisus.gr!
(Έπρεπε να το πω εδώ και ώρα!)

Καλό, ξέγνοιαστο, υπέροχο Καλοκαίρι
 

Με αγάπη 
Σοφία
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