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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 !!!

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο instagram και στο linkedin.

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

Ας αποτελέσει ένα μήνυμα 
αναγέννησης η φετινή Λαμπρή!

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε 
η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι Ανάσταση ελπίδας για όλους, για 
έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, ειρηνικό, δημιουργικό και ευτυχισμένο. Ας 
αποτελέσει η φετινή Λαμπρή ένα μήνυμα αναγέννησης τις δύσκολες αυτές 
ημέρες! Χρόνια Πολλά! 

Φτιάχνοντας λαχταριστά λαζαράκια!
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Την Παρασκευή 23 Απριλίου τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» περιμέ-
νοντας το Σάββατο του Λαζάρου έφτιαξαν, σύμφωνα με το έθιμο, τα γνωστά σε όλους μας λαζαράκια! 

Ενθουσιασμένα έγιναν μια παρέα,  φόρεσαν τις ποδιές τους κι ακολού-
θησαν βήμα - βήμα τη συνταγή για τα λαχταριστά αυτά παραδοσιακά 
εδέσματα, πάντα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας και φυσικά 
όλων των γονιών στο σπίτι. Επιπλέον, λίγο πριν ανταλλάξουν ευχές και 
αποχαιρετιστούν για τις πασχαλινές διακοπές, φιλοτέχνησαν χρωματιστές 
πασχαλινές κάρτες, έφτιαξαν καλαθάκια-πασχαλίτσες, στόλισαν στεφανά-
κια αλλά και τις λαμπάδες τους με λαγουδάκια, έβαψαν αβγά με διάφορες 
τεχνικές και τραγούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/index.php
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.linkedin.com/company/75136918/
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.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/as-apotelesei-ena-mhnyma-anagennhshs-h-fetinh-lamprh-1158
https://www.protypa.gr/ftiaxnontas-laxtarista-lazarakia-1154
https://www.youtube.com/watch?v=w23PVdk5IJs
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Καλωσόρισες άνοιξη
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»  

Ο Παιδικός Σταθμός μας υποδέχτηκε το Πάσχα με ανοιξιάτικη διάθε-
ση! Οι μικροί μαθητές μας, αφού μίλησαν για τις μέλισσες και τις πεταλου-
δίτσες, έφτιαξαν φανταστικές πολύχρωμες κατασκευές. Παρατήρησαν 
τα δροσερά ανθισμένα λουλούδια, ζωγράφισαν ζωηρά λαγουδάκια να 
χοροπηδούν σε γρασίδια και χαρούμενα κοτοπουλάκια να τριγυρνούν 
αμέριμνα στην καταπράσινη φύση. 

Τα Νηπιάκια μας εξιχνίασαν  το μεγάλο «μυστήριο των χαμένων αβγών» 
την Τετάρτη 21 Απριλίου. Με πρωταγωνιστές τους τον πασχαλινό λαγό 
και τον πειρατή Σαρδέλα, συμμετείχαν σε μία ξεκαρδιστική πασχαλινή 
περιπέτεια λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να μετράμε αντίστροφα για τη 
γιορτή του Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπαιδευτικό κουκλοθίασο 
Ονειροβάτες για τη μοναδική παράσταση που μας χάρισε.

Μια ξεχωριστή παράσταση 
Νηπιαγωγείο 

Πρωτότυπες ιδέες και κόκκινα αβγά… - Α΄ τάξη
Τα δικά τους λαζαράκια έφτιαξαν και οι μαθητές μας της Α΄ Δημοτικού την Παρασκευή 23 Απριλίου. Μπαίνοντας 

στο πνεύμα των ημερών του Πάσχα επιχείρησαν τις δικές τους κατασκευές μέσα από πρωτότυπες ιδέες, έβαψαν τα δικά 
τους αβγά σύμφωνα με το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης και αντάλλαξαν πολλές ευχές για «Καλή Ανάσταση!». 

Για τα παραδοσιακά έθιμα της 
Μεγάλης Εβδομάδας - Δ΄ τάξη  

Η δημιουργικότητα των μαθητών μας είναι ανεξάντλητη! Την Παρα-
σκευή 23 Απριλίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης συζήτησαν για τα παρα-
δοσιακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και έφτιαξαν με πολύ ενθουσια-
σμό και μεράκι απίθανες πασχαλινές κατασκευές. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/gia-ta-paradosiaka-ethima-ths-megalhs-ebdomadas-1163
https://www.protypa.gr/prwtotypes-idees-kai-kokkina-abga-1160
https://www.protypa.gr/mia-xexwristh-parastash-1152
https://www.protypa.gr/kalosorises-anoixi-1209
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Ευχές να ξανασυναντηθούμε 
στο Σχολείο μας - Γ΄ τάξη  
Την Παρασκευή 23 Απριλίου όλοι οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης αντάλ-

λαξαν ευχές για το Πάσχα, ενώ συμφώνησαν ότι τους λείπει το Σχολείο 
τους και εξέφρασαν την επιθυμία σύντομα να συναντηθούν και πάλι σ’ 
αυτό. 

We may be 3rd graders but when it comes to egg dyeing, we rock! Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης στο μάθημα των Αγγλι-
κών την Παρασκευή 23 Απριλίου έβαψαν και διακόσμησαν τα πασχαλινά τους αυγά με υλικά όπως τέμπερες, μπογιές 
και glitter και ευχήθηκαν: ‘‘Happy Easter everyone!’’. 

Painting our eggs! - Γ΄ τάξη, Αγγλικά  

Ευχετήριες κάρτες εμπνευσμένες 
από την Επανάσταση - Στ΄ τάξη

Τις δικές τους πασχαλινές ευχές, που ήταν εμπνευσμένες από τα ποιή-
ματα της Επανάστασης του 1821, έστειλαν και οι μαθητές μας του Στ΄2. 
Όλοι μαζί συνεργάστηκαν και έφτιαξαν το δικό τους ψηφιακό λεύκωμα 
με ευχετήριες επετειακές πασχαλινές κάρτες.

Πασχαλινά καλούδια και χαρωπά 
λαγουδάκια - Εικαστικά  

Ζωγραφίσαμε το Πάσχα με τον δικό μας τρόπο! Σοκολατένια αυγά, κα-
λάθια γεμάτα με πασχαλινά καλούδια, χαρωπά λαγουδάκια και ανοιξιάτι-
κα ανθισμένα λουλούδια είναι τα έργα των μικρών καλλιτεχνών μας στο 
πλαίσιο του μαθήματος των εικαστικών. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pasxalina-kaloydia-kai-xarwpa-lagoydakia-1167
https://www.protypa.gr/eyxethries-kartes-empneysmenes-apo-thn-epanastash-1168
https://www.protypa.gr/painting-our-eggs-1161
https://www.protypa.gr/eyches-na-xanasynantithoyme-sto-scholeio-mas-1210
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Μια συναρπαστική παρέα 
1Oμηνη Φοίτηση Νηπιαγωγείου   

Την πιο συναρπαστική διαδικτυακή παρέα δημιούργησαν οι μαθητές του 
Νηπιαγωγείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργικής απασχό-
λησης της 10μηνης φοίτησης, που για τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε από 
τη Δευτέρα 26 έως την Πέμπτη 29 του μηνός. Μοιράστηκαν ιδέες, ζωγρά-
φισαν μαζί και συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια. Ευχαριστούμε θερμά 
τις εκπαιδευτικούς μας αλλά και τους γονείς για την καλή συνεργασία. 

Οι μαθητές του Δημοτικού μας που συμμετείχαν στη 10μηνη φοίτηση, 
χάρη στις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας, δημιούργησαν, έπαι-
ξαν, χόρεψαν, διάβασαν πασχαλινές ιστορίες και έβαψαν υπέροχα πασχαλι-
νά αβγουλάκια πάντα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας. Ευχαρι-
στούμε θερμά όλους τους γονείς για την πολύτιμη βοήθεια στην υλοποίηση 
των δημιουργικών δραστηριοτήτων που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. 

Υπέροχες πασχαλινές δραστηριότητες 
1Oμηνη Φοίτηση Δημοτικού 

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησαν οι μαθητές των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης στο 13ο Μαθητικό Συνέ-
δριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Απριλίου, 
μία πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα «ΝΟ-
ΗΣΙΣ», το σωματείο «Φίλοι Κέντρου Διάδοσης Επιστημών, Μουσείο Τεχνολογίας» και τους Συντονιστές Πληροφορικής 
της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι κριτικές που πήραν τα παιδιά μας και στις δύο εργασίες τους από τους συμμετέχοντες 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 

Οι μαθητές του Τμήματος Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής 
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Σχολείου μας παρουσίασαν την εργασία «Εκπαιδευ-
τικά λογισμικά από μαθητές… για μαθητές! Συνεργατική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση» και οι μαθητές του τμήματος Ε΄3 την εργασία «Εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας… αλλιώς!». Μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες για τις 
καινοτόμες ιδέες και τη δημιουργικότητά τους.

Εντυπωσίασαν τα παιδιά μας στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής - Τμήμα Πληροφορικής Πολυμέσων και Ρομποτικής 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ekpaideytika-logismika-apo-mathites-gia-mathites-synergatiki-ex-apostaseos-ekpaideysi-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1180
https://www.protypa.gr/ekpaideytika-logismika-apo-mathites-gia-mathites-synergatiki-ex-apostaseos-ekpaideysi-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1180
https://www.protypa.gr/ekpaideytika-logismika-apo-mathites-gia-mathites-synergatiki-ex-apostaseos-ekpaideysi-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1180
https://www.protypa.gr/enallaktikes-piges-energeias-allios-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1181
https://www.protypa.gr/enallaktikes-piges-energeias-allios-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1181
https://www.protypa.gr/mia-synarpastikh-parea-1164
https://www.protypa.gr/yperoxes-pasxalines-drasthriothtes-1166
https://www.protypa.gr/i-symmetochi-ton-protypon-ekpaideytirion-sto-13o-mathitiko-synedrio-pliroforikis-1206
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Ποιος άραγε ανακάλυψε τον πρώτο δεινόσαυρο; Σε ποιες ομάδες χω-
ρίζονται αυτά τα μυθικά πλάσματα, τι ήχους κάνουν και πώς εξαφανίστη-
καν; Την Τετάρτη 21 Απριλίου η Β΄ τάξη ταξίδεψε διαδικτυακά μέχρι τις 
Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Σμιθσόνιαν - Smithsonian National Museum. Εκεί περιηγήθηκε ψηφια-
κά στα εντυπωσιακά απολιθώματα των δεινοσαύρων και εξερεύνησε την 
ιστορία τους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ αυτό το υπέροχο ταξίδι 
γνώσεων των παιδιών μας.

Επισκεφθήκαμε το Smithsonian National 
Museum των ΗΠΑ - Β΄ τάξη

Μία ακόμα ξεχωριστή περιπλάνηση στο ιστορικό μας παρελθόν και στην 
περίοδο του Μακεδονικού Βασιλείου απόλαυσαν οι μαθητές μας της Δ΄ τά-
ξης που επισκέφθηκαν το Μουσείο της Βεργίνας μέσα από την οθόνη του 
υπολογιστή τους την Τρίτη 13 Απριλίου. Στη διαδικτυακή περιήγηση με 
ξεναγό την κ. Ζήνα Δ. τα παιδιά μας πληροφορήθηκαν για τη σημαντική 
γεωγραφική θέση και τη σπουδαία ιστορία της Μακεδονίας, παρατήρησαν 
με ενδιαφέρον τη μακεδονική τούμπα-τύμβο, τους εμβληματικούς μακεδο-
νικούς τάφους και θαύμασαν τους ιδιαίτερους θησαυρούς-ευρήματα που 
παρουσιάζονται στο μουσείο.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας με ένα… κλικ!

Το δικό μας ψηφιακό βιβλίο – Προνήπια
Τα Προνηπιάκια μας έφτιαξαν το δικό τους ψηφιακό βιβλίο! Το μόνο που 

χρειάστηκαν οι εκπαιδευτικοί μας ήταν η φαντασία και οι λέξεις των παιδιών 
μας. Μέσα από τα διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία που μας προσφέρει η εκ-
παιδευτική πλατφόρμα του Microsoft 365, οι δασκάλες μας εικονογράφησαν 
ένα συναρπαστικό παραμύθι στο οποίο όλοι μπορούμε να περιηγηθούμε. 

Ανυπομονούμε να βρεθούμε από 
κοντά - Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης 

Όταν η θεωρία συναντάει το παιχνίδι, η μουσική γίνεται βίωμα! Οι μικροί 
μουσικοί του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης ανυπομονούν να ξανα-
βρεθούν από κοντά και να συνθέσουν μαζί ήχους και μελωδίες. Με ασκή-
σεις θεωρίας και εξ αποστάσεως παιχνίδια τα παιδιά μας εξασκούνται στα 
μουσικά όργανα ανακαλύπτοντας τον κόσμο των αισθήσεων. 

Δ΄ τάξη 

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης γιορτάσαμε την Παρασκευή 
2 Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, όπως κάθε χρόνο:

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-001.html
https://www.protypa.gr/anypomonoyme-na-brethoyme-apo-konta-1159
https://www.protypa.gr/to-diko-mas-pshfiako-biblio-pronhpia-1151
https://www.protypa.gr/sto-arxaiologiko-moyseio-ths-berginas-me-ena-klik-1153
https://www.protypa.gr/episkefthikame-to-smithsonian-national-museum-ton-ipa-1213
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Τα πρωτάκια μας συζητήσαν με τις εκπαιδευτικούς μας για τα αγαπημένα 
τους βιβλία και τους λόγους που τα έχουν αγαπήσει. Όλοι μαζί ανακάλυψαν 
την αξία και τη σπουδαιότητα των λέξεων και των ιστοριών που κρύβο-
νται στις σελίδες των βιβλίων.

Γιατί αγαπάμε τα βιβλία -  Α΄ τάξη 

Στο πλαίσιο της ενότητας μαθημάτων «Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο», 
οι εκπαιδευτικοί μας προέτρεψαν τα πρωτάκια μας να γράψουν την πιο 
συναρπαστική τους περιπέτειά και στη συνέχεια όλοι μαζί να συνθέσουν 
το πρώτο τους ομαδικό ηλεκτρονικό βιβλίο!

Το πρώτο μας ομαδικό ηλεκτρονικό βιβλίο 
Α΄ τάξη

Ένας μαγικός κόσμος – Β΄ τάξη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Δημοτικού συζήτησαν για τον μαγι-

κό κόσμο των βιβλίων και τους συντελεστές τους αλλά και για τον Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν. Μοιράστηκαν όλοι μαζί τα αγαπημένα τους παραμύθια, 
έπαιξαν παιχνίδια και έφτιαξαν έναν σελιδοδείκτη... «τερατάκι». 

Στη χώρα των ηρώων, των μάγων και των ονείρων ταξίδεψαν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης. Αφού διάβασαν το μήνυμα του εθνικού τμή-
ματος της IBBY με τίτλο «Η μουσική των λέξεων» της αμερικανοκουβα-
νέζας ποιήτριας Μαργκαρίτα Ένγκλ, συζήτησαν για τη δύναμη που έχουν 
να μας μεταμορφώνουν οι λέξεις του βιβλίου. Με τη συνοδεία τραγουδιών 
διάβασαν αποσπάσματα των αγαπημένων τους βιβλίων και παρουσίασαν 
σε ένα ολοκληρωμένο φυλλάδιο τα στοιχεία του βιβλίου που αγάπησαν πιο 
πολύ. 

Η καλύτερη συντροφιά – Γ΄ τάξη

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας γνώρισαν το έργο του σπουδαίου Δα-
νού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και ζωγράφισαν τους αγαπημένους 
τους ήρωες των βιβλίων: παράξενα αντικείμενα, εξωτικά κάστρα και αστείους 
δράκους. Ο μαγικός κόσμος της φαντασίας ξετυλίγεται μέσα από εικαστικές 
δημιουργίες τους, όλες αφιερωμένες στις ιστορίες που τους συγκίνησαν, τους 
«ταξίδεψαν» και τους μεταμόρφωσαν σε πρωταγωνιστές συναρπαστικών πε-
ριπετειών!

Γνωρίζοντας τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
Νηπιαγωγείο 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα σε μι-
κρούς και μεγάλους: Μειώνουμε - Επαναχρησιμοποιούμε - Ανακυκλώ-
νουμε είναι τα τρία βήματα που μας καλούν να ακολουθήσουμε για να 
διατηρούμε τον πλανήτη μας καθαρό. Συζητήσαμε ξανά για την ανάγκη 
να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, ώστε να έχουμε έναν πιο 
όμορφο κόσμο. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας λένε ΟΧΙ στα σκουπίδια, 
ΝΑΙ σε μία πράσινη γη!

Όχι στα σκουπίδια, ναι σε μια πράσινη 
γη – Νηπιαγωγείο 

Πώς μπορούμε άραγε με μικρές πράξεις-δράσεις να προστατεύσουμε 
την πλούσια πανίδα του πλανήτη μας; Ένα στα οκτώ εκατομμύρια είδη 
ζώων παγκοσμίως κινδυνεύει με εξαφάνιση σύμφωνα με τη Διεθνή Ένω-
ση Προστασίας της Φύσης. Οι μαθητές μας της Β΄ τάξης συζήτησαν για 
τα απειλούμενα είδη στο άμεσο μέλλον και έφτιαξαν ζωγραφιές προτάσ-
σοντας το δικό τους μήνυμα: «Να αγαπάτε τα ζώα και να φροντίζετε το 
περιβάλλον!». 

Μοναδικό μήνυμα – Β΄ τάξη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης την Πέμπτη 22 Απριλίου τα 
παιδιά μας ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα του πλανήτη μας:

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ιταλία με ένα κλικ κι έναν πλάστη έκα-
ναν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας.  Ανακαλύπτο-
ντας τις «Ομορφιές του κόσμου», τα παιδιά μας με την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών και της ταλαντούχου σεφ και νηπιαγωγού μας κ. 
Μαρίας φόρεσαν την Πέμπτη 1 Απριλίου τις ποδιές τους και ετοίμα-
σαν για την οικογένειά τους μία λαχταριστή ιταλική πίτσα με φρέσκα 
υλικά. 

Μια υπέροχη ιταλική πίτσα με 
φρέσκα υλικά - Νηπιαγωγείο

Η εποχή των λουλουδιών ενώπιόν 
μας - Α΄ τάξη  

Καλώς μας ήρθες άνοιξη! Τη Δευτέρα 5 Απριλίου οι μαθητές μας 
και οι μαθήτριες μας της Α’ Δημοτικού υποδέχτηκαν την εποχή των 
λουλουδιών με αυτοσχέδιες πολύχρωμες πεταλούδες, πολλές ευφά-
νταστες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά κι ανοιξιάτικες ακρο-
στοιχίδες, γεμάτες σκέψεις και συναισθήματα γι’ αυτήν την υπέροχη 
εποχή του χρόνου! 

Are you hungry? Little master chefs, cooking fun! Την Τετάρτη 14 
Απριλίου οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης μας μύησαν στο μάθημα των 
Αγγλικών στην τέχνη της μαγειρικής μέσα από εντυπωσιακές ψηφιακές 
αφίσες και χειροτεχνίες με εύκολες, γρήγορες και νόστιμες συνταγές. 

It’s yummy! - Δ΄ τάξη Αγγλικά 

If I had a superpower... 
If I were a millionaire...
Ε΄ τάξη Αγγλικά  

Την Τετάρτη 14 Απριλίου στο μάθημα των Αγγλικών τα παιδιά 
μας της Ε΄ τάξης απέδειξαν ότι η εκμάθηση και η εμπέδωση της γραμ-
ματικής μπορεί να γίνει πραγματικά απολαυστική! Χρησιμοποιώντας 
2nd Conditional, ξεδίπλωσαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους και μας αποκάλυψαν τι θα έκαναν αν είχαν υπερδυνάμεις ή αν 
ήταν... εκατομμυριούχοι. Αλήθεια, what would WE do?

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Την Τετάρτη 21 Απριλίου οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης μέσω ενός 
έξυπνου πειράματος προσέγγισαν βιωματικά τις επιπτώσεις της μό-
λυνσης του νερού στο φυσικό περιβάλλον. Παρατήρησαν πώς ένα 
λευκό λουλούδι άλλαξε χρώμα με την προσθήκη λίγων σταγόνων 
χρώματος ζαχαροπλαστικής στο νερό του βάζου. Εμπνεύστηκαν μια 
όμορφη  ιστορία και τη μοιράστηκαν μαζί μας: Ένα άσπρο λουλούδι 
αλλάζει χρώμα... Έχει ενδιαφέρον, είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι 
κι όμορφο. Το χρώμα ανεβαίνει σιγά- σιγά και βάφει τον μίσχο, τα φύλ-
λα, τα άσπρα του πέταλα. Όταν όμως το νερό δεν είναι χρωματισμένο 
αλλά μολυσμένο, τότε το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό γιατί... το 
νερό είναι πηγή ζωής! Ας το προστατέψουμε...  

Το νερό, πηγή ζωής! - Δ΄ τάξη

Γνωρίζατε ότι οι μέλισσες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον πλα-
νήτη μας στην Ασία περίπου πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια και ότι 
σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 20.000 είδη μελισσών; 
Για την κοινωνία των χρήσιμων αυτών εντόμων και την παρασκευή 
του θρεπτικού μελιού έμαθαν οι μαθητές μας της Β΄ τάξης τη Δευτέ-
ρα 19 Απριλίου, ενώ κατασκεύασαν  πολύχρωμα μελισσάκια από 
χαρτόνια.  

Τα πιο χρήσιμα έντομα…
Β΄ τάξη

Εμπνεύσεις για την Παγκόσμια 
Ημέρα Τέχνης - Νηπιαγωγείο 

«Σκοπός της τέχνης είναι να δώσει στη ζωή σχήμα» έχει πει ο σπου-
δαίος Άγγλος δραματουργός Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Οι μικροί καλλιτέχνες 
του Νηπιαγωγείου μας γιόρτασαν την Πέμπτη 15 Απριλίου την Πα-
γκόσμια Ημέρα Τέχνης δίνοντας μορφή και σχήμα σε κάθε τι που 
τους εντυπωσιάζει από το φυσικό περιβάλλον. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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