
Μετά από τόση 

πεζοπορία , ας 

δροσιστούμε μ’ 

ένα παγωτό! 

 Μετά από τόσο 
περπάτημα  κάτω 
από τον ήλιο ας 
απολαύσουμε το  

παγωτό μας! 



Λες να έχει 
μεγάλα 
ψάρια; 

Ωραία 
ιδέα! 

Ανυπομονώ 
να πάμε για 

ψάρεμα! 



Ω !! Έπιασα 
ένα μεγάλο 

ψάρι !! 

Α !! Κι 
εγώ !! 

Παιδιά κάνει 
πολλή ζέστη πάμε 

για κολύμπι !! 
Ελάτε !! 



Παιδιά θέλετε 
να σας δείξω το 
βυθό; Τι λέτε; 

Θα δούμε 
και 

χταπόδια; 

Ερχόμαστε !! 

 



Μου αρέσει 
πολύ να βλέπω 
το βυθό στην 

πραγματικότητα! 

Ένα μεγάλο 
κοχύλι !! 

Τι όμορφα 
χρώματα 
γύρω !! 



Μαμά βγάλε μας 
μια φωτογραφία να 
την ανεβάσουμε στο 

διαδίκτυο! 

Αγάπη μου  
δ εν πρέπει να 

ανεβάζουμε ότι 
κάνουμε  στα 

κοινωνικά 
δίκτυα! 

Λέω να 
ετοιμαστούμε 
για το Χρυσό 

Σπήλαιο! 

Αυτή είναι ζωή 
φίλε μου !! Όχι 

κλεισμένος 
συνέχεια στο 

σπίτι !! 

Ας χαρούμε !!  
Αυτές οι 

προσωπικές  
στιγμές αξία 

έχουν για εμάς !! 



Δεν βλέπω 
τον  

Μπούμπη! 

Παιδιά βγάλτε 
φωτογραφίες με 

τα κινητά σας! 

Θα βγάλω  
βίντεο το 

ηλιοβασίλεμα! 

Μάλλον στην 
παραλία θα 

είναι! 



Παιδιά είναι αδύνατο 
να αντικαταστήσουμε 

με ρομπότ τα 
κατοικίδια! 

Το διαδίκτυο 
είναι 

εργαλείο! 

Κλάψε! 

Παιδιά σας 
αγαπάμε!!! 

 Άκουσα ότι 
στο μέλλον 
θα πουλάνε 
ρομπότ για 
κατοικίδια  

στα παιδιά!  

Κλαψ! 

Ωχ!  Ένα 
κατοικίδιο 
ρομπότ! 

Άραγε τώρα  
θα με 

εγκαταλείψει  
ο κύριός 

μου!  



Κρύφτηκα για 
να δω αν θα 

προτιμήσει το 
ρομπότ! 

Όχι δεν είδαμε 
κανένα σκυλάκι! 
Αν θέλεις πάρε 
στη θέση του 

αυτό το ρομπότ!  

Μπούμπι 
που 

είσαι; 

Μήπως 
είδατε 

ένα 
σκυλάκι; 

  Πάμε 
στον αγρό  

δίπλα, 
μήπως τον 

βρούμε; 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΧΜΟΛΟΓΙΑ 



Μπούμπη !! 
Πού είσαι; 

Μπούμπη σ’  
αγαπώ !! 

Μπούμπη 
έλα !! 



Ευτυχώς 
τον 

βρήκαμε! 

  Χαίρομαι που δεν 
προτίμησες  το 

ρομπότ! Δε θέλω  
όμως να με 
παραμελείς   

παίζοντας  ώρες 
ηλεκτρονικά 
παιχνίδια! 

Γιούπι!! 

Νάτος!! Τον  
βρήκα!! Σ’ 
ευχαριστώ 
Θεέ μου!! 



Έλα στην 
αγκαλιά μου! 

Έχεις δίκιο 
Μπούμπη, πες 

μου τι  άλλο θες 
να κάνω; 

Θέλω να 
προσέχεις τον 
εαυτό σου και 
να μάθεις να 

χρησιμοποιείς 
με μέτρο τα 
τεχνολογικά 

μέσα!  

 
 

Συγκινήθηκα !! 
Τι γλυκιά σκηνή !! 

 
 

Όλα καλά !! Ας  
βιαστούμε για 

το δείπνο !! 



Ακόμα δεν 
ετοιμάστηκες 
για το δείπνο; 

Χαλάρωνα 
λιγάκι! 

Επιτέλους 
αποφάσισες 

σωστά  !! 
Πάμε για 

φαγητό τώρα; 

Μπούμπη   
αποφάσισα  μάθω 
να χρησιμοποιώ με 

μέτρο τον 
υπολογιστή μου ! ! 



Ο γιος μας ευτυχώς 
άρχισε να  βλέπει τις 

ομορφιές της 
πραγματικής ζωής !! 

Θα είναι καλό 
να ξεκινήσει 

ένα άθλημα !! 

Παιδιά θέλω να 
μάθω να 

χρησιμοποιώ 
σωστά το 

διαδίκτυο !! 

Καλή 
ιδέα  !! 

Χαίρομαι για 
 το μικρό! Το πρωί θα 
δώσω συμβουλές στα 

παιδιά !! 



Ανυπομονούσα να 
ξημερώσει για ν’ 

ακούσω τις 

συμβουλές σας!! 
Τι είναι το  
διαδίκτυο 

τελικά; 

Παιδιά το 
διαδίκτυο  

είναι χρήσιμο 
εργαλείο 
  για την  

εργασία μας !! 
 Το πιο 

σημαντικό είναι 
ότι θέλει σωστή 

χρήση !!  
Μια ώρα την 
ημέρα είναι 

αρκετή !! 



Μόνο μια ώρα ; 
Τις υπόλοιπες 

ώρες τις ημέρα 
τι οα κάνουμε 

όταν δεν έχουμε 
σχολείο; 

Ωραία 
ερώτηση! 

Καθίστε εδώ και 
ακούστε τις 

συμβουλές που 
θα σας δώσω!  



  Παιδιά, κάντε ένα άθλημα! 
Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 
κολύμπι, πόλο, τένις, ρυθμική, 
ενόργανη γυμναστική , 
πολεμικές τέχνες, και άλλα…. 

 

Διαβάστε βιβλία 

με όμορφα 

και διδακτικά 

 παραμύθια! 

Τι λέτε μήπως,  
ν’ ασχοληθείτε 

και μαζί μου 
λίγο;; 

Παιδιά κάντε ένα άθλημα 
!! Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 
κολύμβηση, πόλο, τένις, 

ρυθμική , ενόργανη 
γυμναστική, πολεμικές 

τέχνες και άλλα… 





Κάνουμε και 
εμείς διακοπές 

με την 
οικογένεια 
μας  εδώ! 

Δεν εμπιστευόμαστε 
για φίλους, 

άγνωστους από το 
ίντερνετ! 

Παιδιά 
πάμε 
όλοι 
στην 

παιδική 
χαρά; 

 Κάνουμε 
φίλους που τους 

ξέρουμε στην 
πραγματική ζωή 



Μου 
αρέσει 

πολύ εδώ!  
Μπούμπη 
παίζουμε  
μπάλα; 

Έλα να 

παίξουμε! 

Επιτέλους 
θα παίξω 

με τον 
κύριο μου! 



Περάσαμε  
όλοι τόσο 
όμορφα!!   

Πέρασα 
τέλεια !! 

Επιστροφή  στο σπίτι …. 



Πηγαίνοντας  
μια εκδρομή   

ένιωσα 
χαρούμενος  
και δυνατός! 

Σκέφτηκα 
με ηρεμία 
και πήρα  

σημαντικές 
αποφάσεις!

!  

Κοντά στη φύση 
ένιωσα 

υπέροχα! 
Τέλεια! 

Είχα  ξεχάσει 
πως είναι η 

πραγματική ζωή. 
Είχα κολλήσει 
στο διαδίκτυο! 



Κατάλαβα 
ότι το 

διαδίκτυο 
είναι ένα 
εργαλείο! 

Αποφάσισα να 
μάθω να το 

χρησιμοποιώ  
υπεύθυνα με 

μέτρο!  

Μια ώρα  την 
ημέρα  στις 

οθόνες 
τεχνολογίας 

είναι αρκετή! 



  
Τώρα 

 θέλω πολύ  
να παίζω  στη 

 φύση με άλλα παιδιά, 
και θα ακολουθήσω το 
παράδειγμα των φίλων 

μου, ξεκινώντας ένα 
άθλημα!!! 



Ένα χρόνο αργότερα  όλα έχουν 
αλλάξει προς το καλύτερο …. 

Έλα γυμνάσου 
μαζί μου !! 

Πάμε !! Και 1 και 
2 και 3 !! 

Ανάταση τα 
χεράκια !! 

Τελικά κατάλαβα ότι η 
ευτυχία υπάρχει μέσα 

στην πραγματική ζωή, δεν 
την ψάχνω  πια στον 

κόσμο του διαδικτύου !! 



Ας σερφάρω και 
μια ωρίτσα !! 

 Ο μικρός μας 

φίλος  τα 
κατάφερε !!  



Νιώθω ότι  
δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο 

βραβείο από την 
χαρά που κρύβει η 
πραγματική ζωή !! 


