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Θεματική Ενότητα: «Στο πειρατικό καράβι» 

 

Οι πειρατές αποτελούν αγαπημένο θέμα των παιδιών, αφού προκαλούν το έντονό τους 

ενδιαφέρον, την  περιέργεια να μάθουν πράγματα γύρω από τη ζωή τους και ταυτόχρονα τη 

διάθεση να γνωρίσουν αυτούς τους πειρατές «ήρωες», οι οποίοι είναι άνθρωποι που διαθέτουν 

«ιδιαίτερη» δύναμη και εξουσία. 

Είστε έτοιμοι για περιπέτεια; Μέσα από αυτή την πειρατική θεματική ενότητα τα παιδιά θα 

κληθούν να ταξιδέψουν για να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό, θα διασκεδάσουν και θα 

επωφεληθούν αισθητηριακά. 

 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν, επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία 

τους, τονώνουν τη δημιουργικότητά τους, διασκεδάζουν και προσελκύουν σε διαφορετικά 

επίπεδα τις πέντε αισθήσεις τους. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  



 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

 

 Αισθητηριακά πειρατικά δοχεία:  

 

Δημιουργήστε ένα φανταστικό αισθητηριακό δοχείο θησαυρού για τους μικρούς σας 

πειρατές. Σ΄ ένα δοχείο τοποθετήστε χρυσά πειρατικά νομίσματα, γυάλινα βότσαλα, 

πετράδια, περιδέραια και διάφορα άλλα «λάφυρα» που πιστεύετε ότι θα προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν 

αισθητηριακά, θα ψηλαφίζουν και θα εντοπίζουν τα διάφορα ερεθίσματα που θα΄ ναι και η 

λεία των πειρατών.  



 

                                   



                                         

                                                                     



 Αισθητηριακό λιμάνι αποβίβασης πειρατών: 

 

Με αυτό το αισθητηριακό δοχείο θα δημιουργήσετε ένα εφέ στην παραλία, με άμμο και 

νερό. Πρώτα προσθέστε την άμμο και στη συνέχεια γεμίστε με νερό ή χάντρες νερού 

(water beads), το άλλο μισό μέρος.                                                           Τοποθετήστε μερικά 

δέντρα, χρυσά νομίσματα και ένα μικρό καράβι. Στην άμμο θάψτε ένα μικρό κουτί γεμάτο 

χρυσά νομίσματα, το οποίο θα αποτελέσει κυνήγι θησαυρού! Μπορείτε ακόμη να 

σημειώσετε ένα "Χ" στο σημείο όπου θα κρύψετε το θησαυρό, για να δώσετε στα παιδιά 

μια υπόδειξη! 



 

    
 

 

 



 

 

   

 

 



 Θησαυρός κρυμμένος στη μαγική άμμο: 

 

Απλώστε την κηναισθιακή άμμο στο κάτω μέρος του αισθητηριακού σας δοχείου. 

Προσθέστε τον θησαυρό σας όπως μαργαριτάρια, κολιέ, χρυσά νομίσματα, πολύτιμους 

λίθους, δαχτυλίδια και χρυσά πομ πομ.                                        Δώστε στα παιδιά εργαλεία 

εκσκαφής για να τα χρησιμοποιήσουν και να σκάψουν, έτσι ώστε να ανακαλύψουν τον 

θησαυρό! Θα ενθουσιαστούν καθώς                θα προσποιούνται τους πειρατές, ψάχνοντας 

για τα κρυμμένα λάφυρα. 

 

    



   

         

         



        

 Ξεσκονίζω την άμμο και ανακαλύπτω: 

 

Σ΄ ένα βαθύ δοχείο τοποθετήστε άμμο της θάλασσας, κοχύλια, όστρακα, θησαυρούς 

και πειρατικές φιγούρες τύπου ‘Playmobil’.                                        Δώστε στα παιδιά 

οδοντόβουρτσες, πινέλα και σφουγγάρια για να ξεσκονίσουν την άμμο. 

 



 

 Μαγνητικό μπουκάλι θησαυρού: 

 

Τα αισθητηριακά μπουκάλια είναι φανταστική διασκέδαση για τα παιδιά! Χρησιμοποιήστε 

ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι και κλείστε μέσα σε αυτό πλαστικά νομίσματα και ένα 

μαγνήτη. Αυτό το μαγνητικό μπουκάλι θα αποτελέσει μια εξαιρετικά απλή αισθητηριακή 

δραστηριότητα, ιδανική για την εισαγωγή της έννοιας του μαγνητισμού. Με ένα εξωτερικό 



μαγνήτη τα παιδιά θα μπορούν να ανακατεύουν τα νομίσματα μέσα στο νερό και να 

κατευθύνουν τις κινήσεις του νερού μέσα στο μπουκάλι. 

 

                                                                                                                         

 
 

 Κρυπτονομίσματα: 

Φτιάξτε στα παιδιά ζυμάρι (ή πλαστελίνη) και δώστε τους το για να φτιάξουν αποτυπώματα 

διαφόρων μεγεθών, από πειρατικά νομίσματα.                                 Τα παιδιά θα 



παρατηρούν τα σχέδια που θα δημιουργούνται και παράλληλα θα ενδυναμώνουν τα 

δάχτυλά τους, μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, εξασκώντας τη λεπτή τους κίνηση. 

 

         

                                            

 

 



 Πείραμα με πειρατικά νομίσματα: 

 

Αυτό το πειρατικό πείραμα θησαυρού θα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό! Κρύψτε τα νομίσματα σε παγοθήκες, γεμίστε με 

νερό και καταψύξτε τες στον θάλαμο.                                       Θα αποτελέσει μια 

υπέροχη αισθητηριακή εμπειρία καθώς τα στερεά παγάκια θα λιώνουν και έτσι θα 

αποκαλυφθούν οι κρυμμένοι θησαυροί! 

 

          

 

 

 



 

ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

 

 Ζωγραφική πειρατικής εικόνας: 

 

Τα παιδιά θα απολαύσουν τη ζωγραφική καθώς θα χρωματίζουν αυτή την πειρατική 

ζωγραφιά. 



 

 

 Δραστηριότητα κοπής με ψαλίδι: 

 

Με αυτή την πειρατική δραστηριότητα εκμάθησης κοψίματος με ψαλίδι, τα παιδιά θα 

χρειαστεί να ακολουθήσουν τις ιχνηλασίες των γραμμών και θα αυξήσουν τον μυϊκό τόνο 

στα χέρια τους. 



 

 

 «Τι δεν ταιριάζει»: 

 

Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα κληθούν να παρατηρήσουν τα πειρατικά 



αντικείμενα και στη συνέχεια να εντοπίσουν το διαφορετικό. 

 

 

 

 

 Σχέδιο με πλαστελίνη: 



 

Επάνω σε αυτά τα τυπωμένα σουπλά, τα παιδιά θα αναπαραστήσουν με την 

πλαστελίνη τους την πειρατική σημαία ή το πειρατικό καράβι, με τον δικό τους πάντα 

μοναδικό τρόπο. 

    

                                                                                                                   

                                               



 Σκιαγράφηση πειρατικών νομισμάτων: 

 

Με λίγα νομίσματα και χρωματιστά μολύβια δημιουργήστε αυτή τη συναρπαστική 

και συνάμα διασκεδαστική δραστηριότητα.                                   Τα παιδιά με την 

τριβή των νομισμάτων στο χαρτί, θα χρωματίζουν τα κέρματα- με απαλή σκίαση- 

και θα αποκαλύπτονται τα κρυμμένα νομίσματα που βρίσκονται κάτω από τη 

λευκή κόλλα! 

 

 

  



      

 Ταυτοποίηση νομισμάτων: 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα εξασκηθούν στην εστίαση, τη 

συγκέντρωση και την αντίληψη περιεχομένου. Κατόπιν σκιαγράφησης των 

νομισμάτων (βλ. την πιο πάνω προαναφερθείσα δραστηριότητα) τα παιδιά θα 

κληθούν να ιχνηλατήσουν και ταυτοποιήσουν τις σκιές των νομισμάτων, με τα 

αληθινά κέρματα. 

 

 



     

 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

 

 Πειρατής από παλάμη: 

 

Με την παλάμη των χεριών τους, τα παιδιά θα φτιάξουν αυτό τον αξιολάτρευτo 

πειρατή! Περάστε μαύρη μπογιά στα δάχτυλά τους, εξαιρουμένου του αντίχειρα. Μετά 

βάψτε τη μέση, με χρώμα του δέρματος και κάντε μια κόκκινη γραμμή πάνω από 

αυτό. Ζητήστε από τα παιδιά να πιέσουν με δύναμη την παλάμη τους σε ένα λευκό 

κομμάτι χαρτιού, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ο πειρατής τους. 



 

        

                                         

 

 Πειρατής από πιάτο: 

 

Σ΄ ένα χάρτινο πιάτο τα παιδιά θα ζωγραφίσουν τον δικό τους πειρατή, με γενειάδα, 

πειρατικά χαρακτηριστικά του προσώπου, μπαντάνα ή ακόμη και ένα σκουλαρίκι. 



   

 

                     

 

                      

 

 Καπέλο πειρατή: 



 

Ετοιμάστε έτοιμα πατρόν και δώστε στα παιδιά να τα κολλήσουν για να φτιάξουν 

αυτό το πειρατικό καπέλο. 

                     

                                                                   

 

 



 Πειρατικό τηλεσκόπιο: 

 

Δώστε στα παιδιά να βάψουν ένα ρολό κουζίνας ή να το διακοσμήσουν με 

πούλιες όπως τους αρέσει, για να φτιάξουν ένα τηλεσκόπιο.                          Στη 

συνέχεια δώστε το στον πειρατή σας και παρακολουθήστε τη φαντασία του να 

μεγαλώνει! Μπορείτε επίσης να κολλήσετε λαμπερά στρας μέσα στο τηλεσκόπιο, 

έτσι ώστε όταν κοιτάζουν μέσα από αυτό, να «παρατηρούν» τα λαμπερά αστέρια!  

 

  

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcrayonboxchronicles.com%2F2013%2F04%2F25%2Fpirate-telescope%2F&psig=AOvVaw2gwUYYIURDfvhFM5XWfpc2&ust=1592234777714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjSsvTOgeoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.education.com%2Factivity%2Farticle%2FPirate_Telescope%2F&psig=AOvVaw2gwUYYIURDfvhFM5XWfpc2&ust=1592234777714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjSsvTOgeoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F570127634060092393%2F&psig=AOvVaw2gwUYYIURDfvhFM5XWfpc2&ust=1592234777714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjSsvTOgeoCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F502362533407594395%2F&psig=AOvVaw2gwUYYIURDfvhFM5XWfpc2&ust=1592234777714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjSsvTOgeoCFQAAAAAdAAAAABAZ


 

 Το σεντούκι του θησαυρού: 

 

Δώστε στα παιδιά να βάψουν ένα άδειο πλαστικό δοχείο, με χρυσή ή καφέ μπογιά 

τέμπερας, όπου εκεί θα φυλάνε τους δικούς τους κρυμμένους θησαυρούς. 

ΠΡΙΝ: 

Ένα άδειο κουτί φράουλας…. 



            

 Πειρατής από ρολό: 

Με ρολό χαρτιού κατευθύνετε τα παιδιά σωματικά για να φτιάξουν έναν πειρατή, παρέα 

με τον παπαγάλο του. 

 

ΜΕΤΑ: 

 

Ένα μπαούλο θησαυρού! 



           

 

 Ο Παπαγάλος του πειρατή:  

 

Τώρα δώστε στα παιδιά τον παπαγάλο που έφτιαξαν προηγουμένως, για να τον 



στολίσουν με πολύχρωμα φτερά και να επωφεληθούν απτικά από την 

πουπουλένια αισθητηριακή τους υφή. 

 

 

                                                      

 

 Χάρτης θησαυρού με έντονο χρώμα τσαγιού: 



 

Βάλτε τρία φακελάκια τσαγιού σε ένα φλιτζάνι με λίγο βραστό νερό και αφήστε το 

να κρυώσει. Με το φυσικό αυτό χρώμα υδατογραφίας που φτιάξατε, βάλτε τα 

παιδιά να ζωγραφίσουν με βρεγμένο χαρτί κουζίνας, όλη την επιφάνεια της 

κόλλας. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα φαίνεται ότι σχεδίασαν έναν αρχαίο 

χάρτη θησαυρού κάποιου πειρατικού νησιού. 

 

   

 

 



 Πειρατές από χαρτοσακούλα: 

 

Αυτή η χαρτοσακούλα δε θα γίνει μόνο ένας αξιολάτρευτος πειρατής, αλλά δεδομένου ότι 

είναι μαριονέτα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν με αυτή, αφού τη 

δημιουργήσουν. Ακόμη θα μπορούσατε να την αξιοποιήσετε και σε θεατρικό, 

παρουσιάζοντάς τους κουκλοθέατρο με τις χάρτινες σακούλες που θα φτιάξετε παρέα 

μαζί.  

Ξεκινήστε δίνοντας στα παιδιά πινέλο για να βάψουν τη σακούλα στο χρώμα του 

δέρματος. Στη συνέχεια κόψτε σε χρωματιστά χαρτόνια μπαντάνα, καπέλο και ρίγες και 

δώστε τα στα παιδιά, για να κολλήσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του πειρατή. 

 



 

                                     

 Γλωσσοπίεστρα: 

Βοηθήστε τα παιδιά να ενώσουν μεταξύ τους τα γλωσσοπίεστρα με κόλλα και στη 

συνέχεια να τα βάψουν έτσι ώστε να φτιάξουν πειρατικά σχέδια. 



 

 

     

 Πειρατικό κουτάλι: 



 

Δημιουργήστε με τα παιδιά χαριτωμένες πειρατικές μαριονέτες με ξύλινες κουτάλες και 

απλά υλικά γραφής. 

 

 

  

 



  

ΜΟΥΣΙΚΗ    

 

 Τραγούδι «Ο πειρατής» 

https://www.youtube.com/watch?v=ovwgjj_WG_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aFNrPWT

vY-XGsNTRYx1IWFf7Sk_vfIA-gSCgwyzZepd-WZszYXwNhsiw                                                                                                                                                         

                                                                           

 Ψυχοκινητικό τραγούδι «Είμαστε οι πειρατές» 

https://www.youtube.com/watch?v=jx79dLuqPwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dSzx7xu-

L2HHRgRLPaIp_abQsofcY-tIz7Q_nx00XZazB1k83IlAyZoY 

 

                                                                                                          

 Τραγούδι «Ο πειρατής» 

https://www.youtube.com/watch?v=4MsadIHryf0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tWLGeuok_I

G8GcNEYWrigmETu4BsO6fm2l5zJ88koTJnl8s6zrOeFPnA 

                                                                            

 Τραγούδι «Οι πειρατές της τσιχλόφουσκας» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

JicI22BkM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR099o9Jh2utR5zd4WY_qlTODPuS09N70K_BP1_SE

D_94FDuxr2V_JmBERE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovwgjj_WG_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aFNrPWTvY-XGsNTRYx1IWFf7Sk_vfIA-gSCgwyzZepd-WZszYXwNhsiw
https://www.youtube.com/watch?v=ovwgjj_WG_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aFNrPWTvY-XGsNTRYx1IWFf7Sk_vfIA-gSCgwyzZepd-WZszYXwNhsiw
https://www.youtube.com/watch?v=jx79dLuqPwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dSzx7xu-L2HHRgRLPaIp_abQsofcY-tIz7Q_nx00XZazB1k83IlAyZoY
https://www.youtube.com/watch?v=jx79dLuqPwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dSzx7xu-L2HHRgRLPaIp_abQsofcY-tIz7Q_nx00XZazB1k83IlAyZoY
https://www.youtube.com/watch?v=4MsadIHryf0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tWLGeuok_IG8GcNEYWrigmETu4BsO6fm2l5zJ88koTJnl8s6zrOeFPnA
https://www.youtube.com/watch?v=4MsadIHryf0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tWLGeuok_IG8GcNEYWrigmETu4BsO6fm2l5zJ88koTJnl8s6zrOeFPnA
https://www.youtube.com/watch?v=Q-JicI22BkM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR099o9Jh2utR5zd4WY_qlTODPuS09N70K_BP1_SED_94FDuxr2V_JmBERE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-JicI22BkM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR099o9Jh2utR5zd4WY_qlTODPuS09N70K_BP1_SED_94FDuxr2V_JmBERE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-JicI22BkM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR099o9Jh2utR5zd4WY_qlTODPuS09N70K_BP1_SED_94FDuxr2V_JmBERE


                                                                            

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

 

 «O πειρατής Χρυσοδόντης και ο παπαγάλος»  

https://www.paidika-paramythia.gr/story/71/o-peiratis-hrysodontis-kai-o-papagalos 

                                                                                                               

 

 «Ο πειρατής Μαυρογένης και η πυξίδα» 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/77/o-peiratis-mayrogenis-kai-i-pyxida 

 

                                                                                       

 

 «Ο Μπισμπιρίκος … Πειρατής»! 

https://www.webmusic.gr/tis-kyriakis-to-paramythi-o-bisbirikos-piratis/ 

 

                                                                                    

 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/71/o-peiratis-hrysodontis-kai-o-papagalos
https://www.paidika-paramythia.gr/story/71/o-peiratis-hrysodontis-kai-o-papagalos
https://www.paidika-paramythia.gr/story/77/o-peiratis-mayrogenis-kai-i-pyxida
https://www.paidika-paramythia.gr/story/77/o-peiratis-mayrogenis-kai-i-pyxida
https://www.webmusic.gr/tis-kyriakis-to-paramythi-o-bisbirikos-piratis/
https://www.google.gr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kalligraphics.gr%2Fel_GR%2F%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2Fprosklitirio-vaptisis-gia-agori-paramithi-peiraths.html&psig=AOvVaw3yTpqiNx7tHgc2NzZfKPNx&ust=1592243837975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC0htXwgeoCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

 

 

 

 

    ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

 

 «Οι πειρατές - Μύθοι του Αισώπου» 

https://www.youtube.com/watch?v=riZ3Y5l5aWY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wtk5M6GBBuHEYI

8r-bwnVJYnELZk_vN8AI9weLY17lX25X0n7ptUU4xw 

                                                                         

 «Ο Μαύρος Πειρατής» 

https://www.youtube.com/watch?v=EUKtirPBlsk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pk3jHAUAzScY2u

Ugjjbdv-2BClhXBunlX-rL6Lg1eOmQG2XA1aHo6vmM 

                                                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=riZ3Y5l5aWY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wtk5M6GBBuHEYI8r-bwnVJYnELZk_vN8AI9weLY17lX25X0n7ptUU4xw
https://www.youtube.com/watch?v=riZ3Y5l5aWY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wtk5M6GBBuHEYI8r-bwnVJYnELZk_vN8AI9weLY17lX25X0n7ptUU4xw
https://www.youtube.com/watch?v=EUKtirPBlsk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pk3jHAUAzScY2uUgjjbdv-2BClhXBunlX-rL6Lg1eOmQG2XA1aHo6vmM
https://www.youtube.com/watch?v=EUKtirPBlsk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pk3jHAUAzScY2uUgjjbdv-2BClhXBunlX-rL6Lg1eOmQG2XA1aHo6vmM


 ‘Playmobil Πειρατές’ 

https://www.youtube.com/watch?v=WkHKlGUnWhg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EHQpwpyF3Is

4VjZSZXSZ3V_AHPlLrYnVO_C20833lDu6UMxegK6CYNjY 

                                                                      

 «Το νησί των πειρατών» 

https://www.youtube.com/watch?v=ogHObEZkqUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N_UVKs30K2

aLR57y0zMJyZkMOTg3aOoFvEOmWUVZGWJ_u0M4DlYcQ8Uk 

                                                                                    
 

https://www.youtube.com/watch?v=WkHKlGUnWhg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EHQpwpyF3Is4VjZSZXSZ3V_AHPlLrYnVO_C20833lDu6UMxegK6CYNjY
https://www.youtube.com/watch?v=WkHKlGUnWhg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EHQpwpyF3Is4VjZSZXSZ3V_AHPlLrYnVO_C20833lDu6UMxegK6CYNjY
https://www.youtube.com/watch?v=ogHObEZkqUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N_UVKs30K2aLR57y0zMJyZkMOTg3aOoFvEOmWUVZGWJ_u0M4DlYcQ8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=ogHObEZkqUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N_UVKs30K2aLR57y0zMJyZkMOTg3aOoFvEOmWUVZGWJ_u0M4DlYcQ8Uk


 

Καλό Καλοκαίρι 

φίλοι μας, γεμάτο 

περιπέτειες, 

ξεγνοιασιά και 

ξεκούραση! 

 

Καλή αντάμωση 

τον Σεπτέμβρη♡ 


