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Είσαι Απόφοιτος ;

Μπείτε στο facebook, κάνετε                 στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!

Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο              και τις δραστηριότητές μας στο protypa.gr.

Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!

Μοιραστείτε  μαζί μας τις σκέψεις σας !!!

Φρέσκα Νέα!!!

Β ρ α β ε ί ο 
Α ε ι φ ό ρ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ

Πασχαλινές ευχές

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εύχονται το φως της Ανάστασης να φέρει υγεία, δύναμη, ελπίδα κι αγάπη! 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://www.youtube.com/user/protypa
https://www.facebook.com/protypa.gr/
https://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.youtube.com/watch?v=03k9PUZHdJo
https://www.youtube.com/watch?v=03k9PUZHdJo
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2578&cid=96


Ελαιώνων 24,  Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Α π ρ ί λ ι ο ς  2 0 2 0

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, εμπνευσμένοι από τις ιδέες των εκ-
παιδευτικών μας, δημιούργησαν την Παρασκευή 10 Απριλίου ευχε-
τήριες κάρτες, κόκκινα αυγουλάκια, χαριτωμένα λαγουδάκια και πολύ-
χρωμα πασχαλινά στεφάνια. 

Υποδεχτήκαμε το Πάσχα με όμορφες 
δημιουργίες – Α΄ και Β΄ τάξη

Πολλές δραστηριότητες περιέλαβε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης και τον μήνα Απρίλιο:

Στο πνεύμα των αγίων ημερών του Πάσχα μπήκαν και τα Νήπιά μας 
που κατασκεύασαν την Παρασκευή 10 Απριλίου όμορφα πασχαλινά 
στεφανάκια. 

Τα στεφανάκια μας – Νηπιαγωγείο

Το Σάββατο του Λαζάρου 11 Απριλίου τιμήσαμε τα παραδοσιακά 
ελληνικά έθιμα και προετοιμαστήκαμε για τη Μεγάλη Εβδομάδα… Τα 
Προνήπιά μας με χαρά και κέφι τραγούδησαν τα κάλαντα του Λάζα-
ρου και έφτιαξαν πεντανόστιμα «λαζαράκια», σύμβολα της Ανάστασης 
του Λαζάρου, γεμίζοντάς μας συγκίνηση και αισιοδοξία. Και του χρό-
νου!

Τιμώντας τα έθιμά μας - Προνήπια

Τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης, τη-
ρώντας πιστά το έθιμο της ημέρας, έβαψαν πασχαλινά αυγά χρησιμο-
ποιώντας παραδοσιακούς και εναλλακτικούς τρόπους βαφής και στη 
συνέχεια γέμισαν με αυτά τα καλαθάκια και τις αυγοθήκες τους. Έτσι, 
σκόρπισαν σε όλους μας χαρά, υπενθυμίζοντάς μας ότι μπορούμε να χα-
μογελάμε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. 

Μεγάλη Πέμπτη και κόκκινα αυγά!
Γ΄ και Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.youtube.com/watch?v=1OdlwFKGf8A
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2588&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2574&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2599&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2585&cid=96
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Τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθ-
μού «Πρότυπα 2-4» κατασκεύασαν με χαρτιά, μπογιές και βαμβάκι ιδι-
αίτερα πασχαλινά λαγουδάκια που τα τάισαν με επίσης δικά τους αυ-
τοσχέδια καρότα και πασχαλίτσες από ρολό χαρτιού ενώ συμμετείχαν 
βιωματικά σε αυγο-περιπέτειες και αυγο-πειράματα!  

Λαγουδάκια, πασχαλίτσες και… αυγο-
πειράματα!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου ευχηθήκαμε για το Πάσχα και συζη-
τήσαμε για τα έθιμά του. Τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυ-
πα 2-4» και του Νηπιαγωγείου μας πραγματοποίησαν την πρώτη τους 
τηλεδιάσκεψη με το εργαλείο του Office 356 Microsoft Teams. Στη διάρ-
κειά της αντάλλαξαν με τις εκπαιδευτικούς τους αλλά και μεταξύ τους 
ευχές για «Καλή Ανάσταση» ενώ μίλησαν και για όσα γνωρίζουν για τις 
συνήθειες των ημερών.

Ραντεβού στο διαδίκτυο με πασχαλινές 
ευχές – Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 
2-4» και Νηπιαγωγείο 

Ακόμα κι από απόσταση τα τμήματα προετοιμασίας για τη Γερμανική 
Σχολή των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ συνεχίζονται με τον πιο ευχάριστο τρό-
πο! Οι μαθητές μας όχι μόνο διατηρούν την επαφή τους με τη γλώσσα 
αλλά και προετοιμάζονται με εντατικούς ρυθμούς για τα επόμενά τους 
βήματα. Την Πέμπτη 23 Απριλίου, μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο και 
διαδικτυακές τηλεπαρουσιάσεις, τα παιδιά συνομίλησαν με τις εκπαι-
δευτικούς τους για τη γιορτή του Πάσχα και διεύρυναν τις γνώσεις τους 
σχετικά με τις συνήθειες και τα έθιμα του Πάσχα στη Γερμανία. 

Έθιμα του Πάσχα και στη Γερμανία
Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη 

Το Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης προσαρμόζεται στις νέες συνθή-
κες και προσφέρει στους μαθητές εναλλακτική μορφή μουσικής διδα-
σκαλίας μέσω της διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό οι 
μικροί καλλιτέχνες μας την Παρασκευή 17 Απριλίου εξασκήθηκαν και 
συνέθεσαν μελωδίες που «ξεπήδησαν» απ΄ τις οθόνες και μας εντυπω-
σίασαν! 

Πρωτότυπες online μουσικές συναντήσεις 
– Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2584&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2586&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2595&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2579&cid=96
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Μια νέα εικονική τάξη προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των μικρών μας μαθητών του Παιδικού Σταθμού μας και του Νηπιαγω-
γείου μας δημιουργήθηκε. Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, 
τα προγράμματα προσχολικής αγωγής συνεχίζονται κανονικά με δρα-
στηριότητες σε όλους τους τομείς ανάπτυξης: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Τέχνες, Μουσική και Αγγλικά. Όλα αυτά χάρη 
στη διαδικτυακή πλατφόρμα Seesaw Class που είναι προσβάσιμη στα 
παιδιά όλων των τμημάτων. 

Μια νέα διαδικτυακή τάξη – Παιδικός 
Σταθμός «Πρότυπα 2-4» και Νηπιαγωγείο 

Οικοδομούμε τη γνώση με διαδραστικές δραστηριότητες που εξα-
σκούν τη δημιουργική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων. Τα εξ αποστά-
σεως μαθήματα των Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρο-
μποτικής όλων των τάξεων του Δημοτικού μας περιλαμβάνουν LEGO 
κατασκευές, έρευνα και ασκήσεις προγραμματισμού. Κείμενα για πλη-
κτρολόγηση, κατασκευές πύργων και κτιρίων κι ένα μαγικό πείραμα 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) με νερό και 
χρώματα ήταν κάποιες από τις δραστηριότητές μας. 

Καλλιεργούμε την έμφυτη παιδική 
περιέργεια – Τμήμα Πληροφορικής 

Kάθε χρόνο όλοι μαζί γιορτάζουμε την άνοιξη με τον ερχομό των 
αποδημητικών πουλιών κατασκευάζοντας στην αυλή μας φωλιές από 
πηλό που μετέπειτα δεν τις καταστρέφουμε, αλλά αδιάκοπα τις φρο-
ντίζουμε, ώστε στην επόμενη επίσκεψή τους τα πουλιά να τις βρουν 
έτοιμες. Μπορεί φέτος οι χαρούμενες φωνές των μαθητών να μην 
μπλέκονται ευχάριστα με τα τιτιβίσματα των χελιδονιών, ωστόσο η 
αγάπη κατάφερε να τους μεταδώσει…, έστω κι εξ αποστάσεως, όλη 
την ενέργεια που χρειάζονται για την ανακατασκευή και την ολοκλή-
ρωση μιας ζεστής φωλιάς!

Τα χελιδόνια αναζητούν τους μικρούς 
τους φίλους…

Όταν ένα παιδί ανακαλύπτει τον μαγικό κόσμο των βιβλίων, ξεδιπλώ-
νεται μπροστά του η ζωή! Οι πνευματικοί του ορίζοντες διευρύνονται, 
η φαντασία του γεμίζει χρώματα και στο μυαλό του πλάθονται συναρ-
παστικές ιστορίες… Η 2η Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του μεγάλου Δα-
νού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Φέτος οι μικροί μας μαθητές του Παιδικού 
μας Σταθμού την τίμησαν παρουσιάζοντας με χαρά το αγαπημένο 
τους παραμύθι!

Γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου – Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2569&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2566&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2596&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2573&cid=96
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Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών τα 
παιδιά μας έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό διαφόρων λαών. Στο 
European Language Program των Γερμανικών Niveau 1, οι μικροί 
μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, αφού ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα 13 Απρι-
λίου τη διδασκαλία του αλφάβητου, ανέλαβαν ρόλο δασκάλου και δη-
μιούργησαν το προσωπικό τους αλφάβητο συνδυάζοντάς το με λέξεις 
και ευφάνταστες ζωγραφιές. 

European Language Program – Α΄ και 
Β΄ τάξη

Τα Προνήπιά μας καλωσόρισαν την 1η Απριλίου τον τέταρτο μήνα 
του έτους και την εποχή των ανθισμένων λουλουδιών. Έφτιαξαν όμορ-
φες ζωγραφιές και δώρισαν το μαρτιάτικο βραχιολάκι τους στα πουλά-
κια. 

Καλωσήρθες άνοιξη! - Προνήπια 

Την Τρίτη 7 Απριλίου οι μαθητές της Β΄ τάξης, αφού διεύρυναν τις 
γνώσεις τους για την εποχή των λουλουδιών, περιηγήθηκαν στη συλ-
λογή διάσημων έργων με θέμα τη μεγαλειώδη αναγέννηση της φύσης. 
Στη συνέχεια, κατασκεύασαν ανθισμένα λουλούδια, καλωσορίζοντας 
με αυτό τον τρόπο την άνοιξη. 

Κατασκευάσαμε ανθισμένα ανοιξιάτικα 
λουλούδια - Β΄ τάξη

Την Τρίτη 7 Απριλίου οι μικροί μας μαθητές του Νηπιαγωγείου μας 
αναζήτησαν πληροφορίες σε βιβλία και στο διαδίκτυο σχετικά με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της άνοιξης. Με περισσή δημιουργικότητα 
έφτιαξαν περίτεχνα κολάζ και πολύχρωμες ζωγραφιές με όλα τα δώρα 
που απλόχερα μας προσφέρονται αυτή την εποχή. Ανθισμένα λουλου-
δάκια, χελιδόνια, μελισσούλες, πεταλούδες και πασχαλινά αυγά στόλι-
σαν τα έργα των παιδιών μας. 

Τα δώρα της άνοιξης - Νήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2582&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2571&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2580&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2581&cid=96
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Οι μαθητές μας διευρύνουν τις γνώσεις τους συμμετέχοντας σε προ-
γράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Εξελίσσουν τις διαπροσωπι-
κές τους σχέσεις,  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ευαισθητοποιούνται και 
καλλιεργούν ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η ειρήνη. Με το 
νέο πρόγραμμα Penpals Project που ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς 
δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας 
να αλληλογραφούν στα αγγλικά με τους μαθητές του Sheldon Sharks 
Elementary School της πόλης Richmond στην Καλιφόρνια.

Καρτ ποστάλ που μας γεμίζουν 
αισιοδοξία! – Στ΄ τάξη

Τα μαγικά χεράκια των μικρών ζωγράφων του Εργαστηρίου Εικαστι-
κών, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εικαστικού του τμήματος, δη-
μιούργησαν από τον Φεβρουάριο έως τις αρχές Μαρτίου έργα μεγάλων 
διαστάσεων, ομαδικά και ατομικά, εμπνευσμένα από τη σπουδαία μεξι-
κάνα καλλιτέχνιδα Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo). 

Υπέροχες δημιουργίες από τα παιδιά 
μας – Εργαστήρι Εικαστικών 

Την Τετάρτη 1 Απριλίου οι εκπαιδευτικοί μας ζήτησαν από τους 
μαθητές μας της Α΄ τάξης να διαβάσουν προσεκτικά τον μύθο του 
Αισώπου «Η ευγνωμοσύνη του μικρού μυρμηγκιού» και τους ενθάρ-
ρυναν να ανακαλύψουν  το βαθύτερο νόημα της ιστορίας, με στόχο 
να εκφράσουν γραπτά τις σκέψεις τους. Για ακόμα μία φορά, ανταπο-
κρίθηκαν με χαρά και μας αποκάλυψαν το νόημα του μύθου… την ευ-
γνωμοσύνη! Τα υπέροχα κολάζ που δημιούργησαν αποδεικνύουν πως 
η ευγνωμοσύνη αποτελεί μια σπουδαία αξία στη ζωή μας!

Καλλιεργούμε την ευγνωμοσύνη - Α΄ τάξη 

Οι μαθητές μας της Β΄ τάξης του Δημοτικού μας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, συνεχίζουν το σχέδιο εργασίας 
της «Υγιεινής Διατροφής». Την Τετάρτη 1 Απριλίου οι μαθητές μας 
έμαθαν για όλες τις ομάδες τροφίμων και ανακάλυψαν μικρά μυστικά 
και χρήσιμες συμβουλές που οφείλουν να ακολουθούν, για να θεμελιώ-
σουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

Γνωριμία με το σώμα μας και υγιεινή 
διατροφή - Β΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2587&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2565&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2572&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2567&cid=96
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Την Τετάρτη 1 Απριλίου οι μαθητές μας της  Γ΄ τάξης έμαθαν για 
τον Present Simple Tense. Διηγήθηκαν την καθημερινότητά τους στα 
αγγλικά και δημιούργησαν ευρηματικά κόμικς και όμορφες ιστορίες. 

We stay at home but never rest!
Γ΄ τάξη

Οι μικροί μας μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» 
περνούν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους με ζωγραφική, χειροτε-
χνίες, κατασκευές με πλαστελίνες και συναρπαστικά παιχνίδια… Την 
Τετάρτη 1 Απριλίου τα παιδιά μας δημιούργησαν έναν τεράστιο ιστό 
αράχνης δένοντας νήμα ή σπάγκο σε διάφορα έπιπλα. Με την ενθάρ-
ρυνση των παιδαγωγών μας  ψυχαγωγήθηκαν κι ασκήθηκαν κινητικά, 
περνώντας με επιτυχία ανάμεσα από τον ιστό! 

Ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο… μαζί
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» αξιοποίη-
σαν την τεχνική της καθρεπτο-ζωγραφικής την Τετάρτη 1 Απριλίου, 
για να φτιάξουν μια όμορφη πεταλούδα και να παρατηρήσουν τη συμ-
μετρία που υπάρχει στα φτερά της. Στην ελληνική μυθολογία η ψυχή 
παρουσιάζεται με τη μορφή μιας πεταλούδας. Όπως, λοιπόν, μεταμορ-
φώνεται η πεταλούδα, έτσι κι εμείς μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε κάθε 
αλλαγή στη ζωή μας και να λειτουργούμε μέσα από την αποδοχή και 
την κατανόηση. 

Μια ωραία πεταλούδα...
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Η συμβολή κάθε μέλισσας στην κυψέλη και στη φύση είναι πολύ ση-
μαντική. Την ίδια αξία για τη διατήρηση της συνεχούς επικοινωνίας και 
εκπαίδευσης έχουν και οι εργασίες των παιδιών μας που λαμβάνουμε 
καθημερινά μέσω των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Οι μικροί μας μα-
θητές του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» έφτιαξαν με τα χεράκια 
τους την Τετάρτη 1 Απριλίου όμορφες μελισσούλες και χρωματιστές 
τουλίπες!

Εργασίες με όμορφες δημιουργίες
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»
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Τα πρωτάκια μας ανακάλυψαν ένα «αλλιώτικο» ουράνιο τόξο και το 
μοιράστηκαν με όλους εμάς την Παρασκευή 2 Απριλίου. Αφού από-
λαυσαν το μουσικό βίντεο «Επτά ποτάμια» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη 
και του Δώρου Δημοσθένους, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με 
αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Στη συνέχεια, δημιούργησαν το δικό 
τους ουράνιο τόξο με πολύχρωμες πλαστελίνες, ταιριάζοντας το κάθε 
χρώμα με ένα συναίσθημα, όπως ακριβώς το φαντάζονται! 

Το δικό μας ουράνιο τόξο - Α΄ τάξη

Τα Νήπιά μας έφτιαξαν την Παρασκευή 3 Απριλίου το Λεξικό της 
φαντασίας τους, ένα ξεχωριστό αλφαβητάρι με παιδικές ζωγραφιές για 
απολαυστικά γλωσσικά παιχνίδια. Μέσω της πολυδιάστατης εκπαίδευ-
σης και με την καθοδήγηση των παιδαγωγών μας, οι μαθητές μας από τα 
πρώτα τους βήματα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και καλλι-
εργούν δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου.

Λέξη, λέξη δημιουργώ… παίζω και γελώ 
Νήπια

Την Τετάρτη 7 Απριλίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης ενίσχυσαν τις 
γνώσεις τους για το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες και πήραν απα-
ντήσεις σε όλα τους τα ερωτήματα για τη δημιουργία του σύμπαντος. 
Με απλά υλικά κατασκεύασαν φωτεινούς ήλιους και φεγγάρια, αστρο-
ναύτες και εντυπωσιακούς πυραύλους. 

Ταξιδεύουμε στο διάστημα - Β΄ τάξη  

Μπορούν να ταιριάξουν η τέχνη και τα μαθηματικά; Τα πρωτάκια 
μας το απέδειξαν περίτρανα τη Δευτέρα 13 Απριλίου. Με στόχο την 
κατανόηση και την εμπέδωση των μονάδων και των δεκάδων, δημι-
ούργησαν αυτοσχέδιους άβακες με πλαστελίνη και με ορθογώνια μι-
κρά κουτάκια, συνδυάζοντας τη μαθηματική σκέψη με την καλλιτεχνι-
κή δημιουργία.

Εξοικείωση με τα μαθηματικά μέσω της 
τέχνης - Α΄ τάξη
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Οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης σκέφτονται δημιουργικά και προτεί-
νουν στα αγγλικά απλούς τρόπους, για να διατηρούμε την ψυχική και 
σωματική μας ευεξία καθώς και δραστηριότητες, για να αξιοποιούμε 
τον χρόνο μας σωστά. Έτσι, τη Δευτέρα 20 Απριλίου οι μικροί επιστή-
μονες, αξιοποιώντας τα πολύτιμα εργαλεία της τεχνολογίας, δημιούρ-
γησαν εντυπωσιακές αφίσες με τα σημαντικότερα do΄s & don΄ts στην 
εποχή του κορονοϊού.  

Do’s & don’ts στην εποχή του 
κορονοϊού - Ε΄ τάξη  

Οι μικροί μας μαθητές του Παιδικού Σταθμού μας γνώρισαν καλύτε-
ρα την Τετάρτη 29 Απριλίου τα μικρά και μεγάλα πλάσματα του ζωικού 
βασιλείου μέσα από ζωγραφιές και κατασκευές. Με χαρτόνια, μαρκαδό-
ρους, βαμβάκια και μπογιές έφτιαξαν τον βασιλιά των ζώων, το περήφα-
νο λιοντάρι, και παιχνιδιάρικα, στριφογυριστά, κρεμαστά φιδάκια στολί-
ζοντας και ομορφαίνοντας τον χώρο τους.

Γνωριμία με τα ζώα
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»
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