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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

O στόλος μας εμπλουτίστηκε... 
Καμαρώνουμε για το νέο μας απόκτημα… Είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε 

υπερήφανοι γι’ αυτό!
Πρόκειται για το ολοκαίνουριο σχολικό λεωφορείο Mercedes Benz Sprinter 416 XL έτους κατασκευής 2019, 28+1+1 

θέσεων μαθητών, το οποίο ενσωματώθηκε πρόσφατα στον όλο και πιο ανανεωμένο στόλο οχημάτων μας.
Το λεωφορείο αυτό έρχεται να προστεθεί στα άλλα δύο παρόμοια καινούρια οχήματα, έτους κατασκευής 2018, τα 

οποία προμηθευτήκαμε πέρυσι, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένουμε, κατόπιν παραγγελίας, ένα ακόμη λεω-
φορείο ίδιου τύπου.

Τα υπερσύγχρονα αυτά οχήματα είναι εξοπλισμένα με Αυτόματες Ζώνες Ασφαλείας, Κλιματισμό, Ηλεκτρικό Σκα-
λοπάτι Επιβατών, Κάμερες Ευρείας Λήψης μέσω υπερσύγχρονου συστήματος στην κονσόλα μαζί με κάμερα οπισθο-
πορείας, ευφυή ψηφιακό ταχογράφο και κινητήρα Euro 6, φιλικό προς το περιβάλλον.

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/
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https://www.facebook.com/protypa.gr
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https://www.facebook.com/protypa.gr
http://www.youtube.com/user/protypa
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https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2394&cid=37
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Καθώς μετρούσαμε αντίστροφα για το 24ο 
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar της 
Κυριακής 1 Δεκεμβρίου, οι ρυθμοί της προετοι-
μασίας γίνονταν ολοένα και πιο εντατικοί… Όλοι 
έπιασαν δουλειά σε ένα Σχολείο που εργαζόταν 
σαν πολύβουο μελίσσι. Στο πνεύμα αυτό, ενεργό 
συμμετοχή είχαν, φυσικά, πάνω από όλους τα παι-
διά μας! 

Εντατικές προετοιμασίες για το 24ο Χριστουγεννιάτικο 
Φιλανθρωπικό μας Bazaar 

Νηπιαγωγείο – Πρωτότυπες δημιουργίες
Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας εμπνεύστηκαν από τα Χριστούγεννα και με την πολύτιμη βοήθεια των παι-

δαγωγών τους φιλοτέχνησαν πρωτότυπες δημιουργίες, που τις λάτρεψαν μικροί και μεγάλοι! 

Α΄ και Β΄ Δημοτικού
Πανέμορφα διακοσμητικά 

Με πολλή αγάπη και μεράκι οι μαθητές μας της Α΄ και Β΄ Δημοτικού 
ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν γούρια, στολίδια και πα-
νέμορφα διακοσμητικά.

Τα μικρά ξωτικά-μαθητές έκοβαν, έραβαν, έβαφαν και στόλιζαν κάθε 
γωνιά του σχολείου. Η Γ΄ τάξη έφτιαξε στολίδια με απλά καθημερινά 
υλικά, κουτιά με ζαχαρωτά, γλαστράκια με σοκολατάκια, χιονόμπαλες 
με σπάγκο, γυάλινους χιονάνθρωπους και λαχταριστά χριστόψωμα. 
Ενώ στο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι της Δ΄ τάξης ετοιμάστηκαν ξύ-
λινα χριστουγεννιάτικα δεντράκια, χιονάνθρωποι με φωτεινή μυτού-
λα, χριστουγεννιάτικα καδράκια και χιονόμπαλες με πούλιες.

Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Υπέροχα στολίδια 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2408&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2407&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2405&cid=37


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

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού – Μεγαλούργησαν οι πιο μεγάλοι μας καλλιτέχνες 

Οι πιο μεγάλοι μας… καλλιτέχνες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης σήκωσαν ψηλά τα μανίκια και δημιούργησαν με αγάπη 
και φαντασία ξεχωριστές κατασκευές με σκοπό να διατεθούν προς πώληση. Η ποικιλία είναι μεγάλη: γούρια για τη νέα 
χρονιά, χειροποίητα bath bombs, πολύχρωμα καραβάκια, μπουκάλια με χριστουγεννιάτικα σχέδια, ρεσώ και χριστου-
γεννιάτικες μπάλες.

Όμορφες χειροτεχνίες από τους
μαθητές του E.L.P.

Christmas time is coming… Οι μαθητές μας του European 
Languages Programme εμπνεύστηκαν από το πνεύμα των Χριστου-
γέννων και με την πολύτιμη βοήθεια των δασκάλων τους έφτιαξαν 
όμορφες χειροτεχνίες ειδικά για το Bazaar!

Χριστουγεννιάτικες κάρτες 
στο μάθημα της Πληροφορικής 

Στο μάθημα της Πληροφορικής σχεδιάσαμε χριστουγεννιάτικες κάρ-
τες! Οι μαθητές μας του Δημοτικού χρησιμοποίησαν τη φαντασία και τις 
γνώσεις τους και έκαναν περήφανες τις δασκάλες τους. Από τις κάρτες 
που σχεδιάστηκαν τυπώθηκαν οι 25 καλύτερες, οι οποίες διατέθηκαν 
προς πώληση στην Εορταγορά μας.

Τμήμα Εικαστικής Αγωγής: κεριά, σουπλά 
και υφασμάτινες τσάντες

Οι μικροί καλλιτέχνες του Τμήματος Εικαστικής Αγωγής έβαλαν 
όλη τους τη φαντασία! Δημιούργησαν όμορφες αλλά και πρακτικές 
κατασκευές, όπως κεριά με χριστουγεννιάτικες απεικονίσεις, σουπλά 
και υφασμάτινες τσάντες με χρώματα ειδικά για ύφασμα.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2410&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2404&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2411&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2406&cid=37
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Στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών, οι μαθητές μας της Β΄ και Γ΄ 
Δημοτικού γνώρισαν το έθιμο Thanksgiving-Ημέρα των Ευχαριστιών, 
κάνοντας όμορφες χειροτεχνίες και γράφοντας όλα αυτά για τα οποία 
είναι ευγνώμονες. Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια ετήσια παραδοσι-
ακή γιορτή που γίνεται στη Βόρεια Αμερική την τελευταία Πέμπτη του 
Νοέμβρη και συμβολίζει το τέλος της σοδειάς και την ευγνωμοσύνη των 
ανθρώπων στον δημιουργό τους για τα αγαθά που έχουν. 

Γνωρίζοντας την Ημέρα των 
Ευχαριστιών Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

Τα παιδιά μας της Β΄ Δημοτικού πιάσαν γερά τα χέρια και στήσανε 
χορό στην καταπράσινη αυλή μας την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, τραγου-
δώντας όλα μαζί το μελοποιημένο ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της γης» του 
Γιάννη Ρίτσου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Μας υπενθυμίζουν με τον τρόπο τους το αυτονόητο δικαί-
ωμα των παιδιών στην παιδεία, στην ιατρική περίθαλψη, στην ειρήνη, 
στην ισοτιμία, στην ελευθερία έκφρασης. Μόνο αν ακούσουμε τις φωνές 
των παιδιών μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
Πιάσαμε γερά τα χέρια! 
Β΄ Δημοτικού 

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους Τμήματα Δημι-
ουργικής Απασχόλησης (clubs) του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» και του 
Νηπιαγωγείου. Φέτος  στο Νηπιαγωγείο μας λειτουργούν τα Τμήματα: Στίβου (νέο), 
Χορού, Ενόργανης Γυμναστικής, Εικαστικής Αγωγής, Μουσικής Προπαιδείας, 
Θεατρικού παιχνιδιού, Bilingual Kindergarten Program, Multi Junior Sport, 
Σκάκι, Junior Tennis, Tae Kwon Do, Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Στον Παιδικό Σταθ-
μό «Πρότυπα 2-4» λειτουργούν: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι -Τεχνο-δράσεις, Multi 
Junior Sport -Αθλοδράσεις, Little Kiddies English Club-Αγγλικά για μικρά παιδιά. 

Άνοιξε η αυλαία των Τμημάτων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»: 

Τα Νήπια και τα Προνήπιά μας έκαναν την πρώτη τους γνωριμία με το 
τμήμα του Χορού. Με ενθουσιασμό και αδημονία ετοιμάστηκαν ήδη για 
τις πρώτες τους χορογραφίες!

Πρώτη γνωριμία με το Τμήμα Χορού 
Νήπια και Προνήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2392&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2373&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2422&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2409&cid=37
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Οι μαθητές μας της Δ΄ Δημοτικού παρουσίασαν το χρονικό της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου στη γιορτή που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 15 Νοεμβρίου στο Σχολείο μας. Με ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο 
και φωτογραφίες εξιστόρησαν με συγκίνηση και περηφάνια τα γεγονότα 
της 17ης Νοέμβρη του 1973 που σημάδεψαν την ιστορία της πατρίδας 
μας. Με τον τρόπο αυτό τίμησαν όλους εκείνους που εξεγέρθηκαν άο-
πλοι εναντίον της Χούντας κι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρα-
τία στον τόπο μας.

Για το χρονικό της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου Δ΄ Δημοτικού

Στο 7o Διεθνές Τουρνουά ΤΑΕ-KWON-DO που πραγματοποιήθηκε 
στη Βουλγαρία έλαβαν μέρος τρεις αθλητές του Τμήματος ΤΑΕ-KWON-
DO του Σχολείου μας με τον προπονητή τους το Σάββατο 2 Νοεμβρίου. 
Στο τουρνουά υπήρχε μεγάλος συναγωνισμός καθώς συμμετείχαν 700 
αθλητές από 10 χώρες. Τα παιδιά μας πραγματοποίησαν πολύ καλές εμ-
φανίσεις και μάλιστα κατέκτησαν ένα χάλκινο μετάλλιο στην κατηγο-
ρία 36 κιλών. 

Κατακτήσαμε χάλκινο μετάλλιο 
σε μια μεγάλη διοργάνωση 

Στο θρυλικό βαγόνι του Orient Express επιβιβάστηκαν τη Δευτέρα 4 
Νοεμβρίου  οι μαθητές των Προνηπίων μας για ένα νοσταλγικό ταξίδι 
στο παρελθόν, με αφορμή τη θεματική ενότητα για τα μέσα μεταφοράς. 
Κατά την επίσκεψή τους στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, οι 
μικροί «επιβάτες» θαύμασαν σπάνιες ατμομηχανές και βαγόνια και έμα-
θαν για τη λειτουργία του σιδερένιου τροχού και την εξέλιξη των τρένων 
στο πέρασμα του χρόνου.

Νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν
Προνήπια

Τα Νήπιά μας, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Το σώμα μου», επισκέ-
φτηκαν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου το Μουσείο Ανθρώπινου Σώματος 
στο Ωραιόκαστρο, όπου έμαθαν για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώ-
ματος και ενημερώθηκαν για τη σωστή διατροφή και τις ευεργετικές ιδι-
ότητες της άθλησης. Ακολούθησαν μία διαδρομή μέσα στο «ανθρώπινο 
σώμα» με είσοδο από το στόμα και προχώρησαν στην καρδιά, τα πνευμό-
νια, τους μύες κι όλα τα υπόλοιπα όργανα. Ευχαριστούμε το Μουσείο για 
την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση που εντυπωσίασε τα παιδιά μας και 
τους προσέφερε πολλές και χρήσιμες γνώσεις.

Μαθαίνοντας για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος 
Νήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2393&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2395&cid=37
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Στο πρόγραμμα των Αθλοπαιδιών που πραγματοποιείται στο Γυμνα-
στήριο της ΧΑΝΘ έλαβαν μέρος την Τρίτη 5 και την Πέμπτη 7 Νοεμβρί-
ου οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις 
της ΧΑΝΘ, όπου εκτίθενται μετάλλια, κύπελλα και φωτογραφίες των 
αθλητών της και να μάθουν για την ιστορία της αλλά και την πολύπλευ-
ρη δράση της στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Αθλοπαιδιών της ΧΑΝΘ Ε΄ τάξη

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Το σπίτι μου», οι μικροί μαθητές 
του Παιδικού μας Σταθμού έκαναν τις πρώτες τους δημιουργίες με την 
τεχνική του κολάζ την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Τα παιδιά χρησιμοποίη-
σαν μία χαρτοσακούλα πάνω στην οποία κόλλησαν χάρτινα παράθυρα, 
πόρτα, σκεπή και καπνοδόχο δίνοντας έτσι μορφή σ’ ένα υπέροχο σπίτι.

Το σπίτι μου σε… κολάζ! 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, 
γιορτή της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τα τμήματα των Νηπίων και των 
Προνηπίων επισκέφτηκαν την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου την 113η Πτέ-
ρυγα Μάχης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «ΣΕΔΕΣ», που αποτελεί μία 
από τις γνωστότερες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα παιδιά μας 
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου, όπου είχαν την ευ-
καιρία να μπουν σε πολεμικό αεροπλάνο τύπου Ντακότα και να παρατη-
ρήσουν από κοντά πολεμικά και πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Επισκεφθήκαμε το στρατιωτικό αεροδρόμιο «ΣΕΔΕΣ»

Οι προπονητές του Τμήματος TΑΕ KWON DO υποδέχτηκαν το Σάββα-
το 9 Νοεμβρίου γονείς και μαθητές για την παρουσίαση του προγράμ-
ματος αλλά και την επίδειξη των δεξιοτήτων που έχουν κατακτήσει μέχρι 
τώρα τα παιδιά μας. Οι μικροί αθλητές εντυπωσίασαν με την πειθαρχία 
και τις ικανότητές τους. Πραγματοποίησαν τεχνικές ποδιών με μεγάλη 
επιτυχία και αγώνες με θώρακες και πλήρη εξοπλισμό που στοχεύουν 
στην καλλιέργεια της αυτοάμυνας.

Εντυπωσίασαν οι μικροί αθλητές 
του τμήματος TΑΕ KWON DO

Νήπια και Προνήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Τα Προνήπιά μας πραγματοποίησαν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου εκπαι-
δευτική επίσκεψη στο Πρότυπο Ωδείο του Σχολείου μας για μία πρώτη 
γνωριμία με τα μουσικά όργανα και τους ήχους τους. Οι δάσκαλοι του 
Ωδείου τα καλωσόρισαν και έπαιξαν γνωστές μελωδίες, τις οποίες ανα-
γνώρισαν οι μικροί μαθητές. 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Πρότυπο Ωδείο Προνήπια

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα δικαιώματα» συμμετείχαν 
οι μαθητές μας της Στ΄ τάξης κατά την επίσκεψή τους τη Δευτέρα 11 
και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεότερης Ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος ενημερώθηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις που αυτά γεννούν. 

Ενημερωνόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Οι μικροί μαθητές μας του Παιδικού Σταθμού – «Πρότυπα 2-4» επι-
σκέφτηκαν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου το Λαογραφικό Μουσείο, όπου πα-
ρακολούθησαν την παράσταση «Το πιο γλυκό ψωμί» από τη θεατρική 
ομάδα «Μικρός Βορράς». Η παράσταση ξεκίνησε με τα ίδια τα παιδιά να 
ζυμώνουν το δικό τους αληθινό ψωμί, παίρνοντας έτσι μία πρώτη γεύση 
από τη γλύκα που κρύβουν τα παραδοσιακά μας παραμύθια. 

Στο Λαογραφικό Μουσείο για την παράσταση 
«Το πιο γλυκό ψωμί»
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Οι κρύες μέρες του χειμώνα έρχονται και οι μαθητές του Παιδικού μας 
Σταθμού προνόησαν και δημιούργησαν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου σπι-
τάκια για τα πούλια, ώστε να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες 
και να βρίσκουν εκεί τροφή.  Τα παιδιά μας έβαψαν με πινέλα ένα μπου-
κάλι από γάλα κι έπειτα κόλλησαν μάτια και ράμφος, δίνοντας του έτσι τη 
μορφή μιας κουκουβάγιας.

Δημιουργώντας σπιτάκια για τα πουλιά  

Στ΄ τάξη

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 
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Τα Προνήπιά μας επισκέφτηκαν την Παρασκευή 15 και την Τρίτη 19 
Νοεμβρίου τον χώρο Hehe Art, Play & Therapy στην Πυλαία, όπου πα-
ρακολούθησαν το πρόγραμμα Messy Play. Κατά τη διάρκειά του, οι επί-
δοξοι καλλιτέχνες μας είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με βιωματικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας υλικά που απευθύνονται σε όλες τους τις αισθή-
σεις, όπως τέμπερες, νερό με κορν φλάουρ, άμμο, πηλό. Τα παιδιά μας 
ενθουσιάστηκαν από την πρωτότυπη και πολυαισθητηριακή εμπειρία και 
έβγαλαν στην επιφάνεια όλη τους τη δημιουργικότητα. Μάλιστα με τον 
πηλό φιλοτέχνησαν το ξωτικό των Χριστουγέννων!

Πειραματιζόμαστε με βιωματικό τρόπο Προνήπια 

Τα πρωτάκια μας, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης «Ο συναισθηματι-
κός μας κόσμος», επισκέφτηκαν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου το Πολεμι-
κό Μουσείο, όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Το δέ-
ντρο που έδινε», η οποία αναδεικνύει την ιστορία του Σελ Σίλβερσταϊν. 

«Το δέντρο που έδινε» στο 
Πολεμικό Μουσείο Α΄ τάξη 

Το θεματικό πάρκο-μουσείο «Οδύσσεια» επισκέφτηκαν την Τετάρ-
τη 20 Νοεμβρίου οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Τεχνολογίας NOESIS, όπου είδαν τις περιπέτειες και τις 
περιπλανήσεις του Οδυσσέα να παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στα 
μάτια τους. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στον χωροχρόνο της Οδύσσειας με 
τα εντυπωσιακά σκηνικά και ενθουσιάστηκαν με τα τρισδιάστατα ρο-
μποτικά ομοιώματα όλων των μυθικών τεράτων που κατάφερε να νική-
σει ο ήρωας. 

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα πήραν σάρκα και οστά 

Ένα «ταξίδι» στη σύγχρονη ιστορία πραγματοποίησαν οι μαθητές μας 
της Δ΄ τάξης την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου κατά την επίσκεψή τους στο 
αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού «Βέλος» που ελλιμενίστηκε στη 
νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνήτης ξενάγησε τα παιδιά στους 
χώρους του αντιτορπιλικού και τους μίλησε για τη δράση του πλοίου 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αντιδικτατορικό αγώνα. 

Ξεναγηθήκαμε στο αντιτορπιλικό 
«Βέλος» Δ΄ τάξη 

Β΄ Δημοτικού
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Με μεγάλο ενθουσιασμό οι μαθητές μας όλων των τμημάτων της Στ΄  τάξης 
άρχισαν την Τρίτη 26 Νοεμβρίου την αλληλογραφία τους με μαθητές της 
ίδιας ηλικίας του δημοτικού σχολείου Sheldon (Sharks) Elementary School 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο πλαίσιο του Penpals’ project. Επέλε-
ξαν card postal που απεικονίζουν πανέμορφα μέρη της Ελλάδας και έγραψαν 
για τον εαυτό τους, τα χόμπι τους και το σχολείο τους, επιστρατεύοντας όλες 
τους τις γνώσεις στην αγγλική γλώσσα. 

Αλληλογραφούμε με συμμαθητές μας στις ΗΠΑ Στ΄ τάξη 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την αξία της φιλίας, τα μικρά μας 
του Παιδικού Τμήματος του Παιδικού Σταθμού έφτιαξαν μπισκοτάκια για 
τους φίλους τους! Με την καθοδήγηση των παιδαγωγών, εκτέλεσαν μια νό-
στιμη και εύκολη συνταγή χρησιμοποιώντας αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη και 
αυγά. Τα πεντανόστιμα μπισκοτάκια ψήθηκαν στον φούρνο και οι μικροί ζα-
χαροπλάστες τα μοιράστηκαν μεταξύ τους!

Πλάθω πλάθω… μπισκοτάκια 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Τα πρωτάκια μας μαθαίνουν δημιουργώντας, στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Αφού συζητήσαμε για την οικογένεια και 
τη γειτονιά, ζωγραφίσαμε το σπίτι μας και μέσα την οικογένειά μας. Έπειτα 
φτιάξαμε μικρά χρωματιστά σπιτάκια και ένα σχολείο σχεδιάζοντας κύβους 
και κώνους, οργανώνοντας έτσι τη δική μας γειτονιά. Εμπνεόμενοι από την 
έννοια της αγάπης που ενώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί την οικογέ-
νεια, κάναμε τις σκέψεις «εικόνα» και τη χρωματίσαμε.

Τα πρωτάκια μας για την 
οικογένεια Α΄ τάξη 

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση των γο-
νέων των μαθητών όλων των τμημάτων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου 
με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Οι γονείς συζήτησαν με τις εκπαιδευτικούς μας και 
ενημερώθηκαν για την πρόοδο των μικρών μας μαθητών.

Ενημερωτική συνάντηση γονέων και 
εκπαιδευτικών Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού 
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