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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

Καλό καλοκαίρι με υγεία 
για όλους!

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμα-
στε δια στόματος των τελειόφοιτων και όλων των μαθητών μας 
ένα όμορφο, χαρούμενο και ξεκούραστο καλοκαίρι με υγεία 
για όλους!  

Ραντεβού τον… Σεπτέμβρη!
Η Παρασκευή 25 Ιουνίου σήμανε τη λήξη άλλης μιας σχολικής χρονιάς. Μίας χρονιάς διαφορετικής από τις άλλες, 

όπου ήρθαμε αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις και πρωτόγνωρες συνθήκες... Όμως τα καταφέραμε! Ενωμένοι 
κερδίσαμε τις δικές μας μικρές μάχες, μετατρέποντας κάθε εμπόδιο σε ευκαιρία! Το Σχολείο μας από την πρώτη μέρα 
αγκάλιασε τους νέους μικρούς μαθητές και υποδέχτηκε τους παλιούς.

Όλοι μαζί αποτελέσαμε μία δυνατή και ισχυρή ομάδα, άλ-
λοτε μέσα στις σχολικές αίθουσες και άλλοτε εξ αποστάσεως! Και 
μπορεί λόγω των περιοριστικών μέτρων να στερηθήκαμε κάποια 
πράγματα, θα έχουμε όμως όλα τα χρόνια μπροστά μας για να τα 
ζήσουμε και να τα απολαύσουμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η ση-
μερινή μέρα θα έχει παντοτινά ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας 
και στις μελλοντικές μας αναμνήσεις… Ραντεβού, λοιπόν, τον… 
Σεπτέμβρη!

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.youtube.com/watch?v=LGG5bQWw414
https://www.protypa.gr/oi-kalokairines-eyches-ton-protypon-ekpaideytirion-thessalonikis-1288
https://www.protypa.gr/rantevoy-ton-septemvri-1294
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Συναρπαστική ψηφιακή συνάντηση 
με δύο κολλέγια της Αθήνας 
Δ΄ τάξη

Νέα Διασχολική Συνεργασία! Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονί-
κης, το Κολλέγιο Αθηνών - Athens College και το Κολλέγιο Ψυχικού 
συναντήθηκαν διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Ιουνίου για μία ξεχωρι-
στή ψηφιακή ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Ξεκίνησε μια υπέροχη περιπέτεια - English Summer Camp    

Η ξεναγός μας, κ. Ζήνα Δ., επισκέφθηκε το μουσείο και προετοίμασε μια πρωτότυπη μαγνητοσκοπημένη περιήγηση 
για τους μαθητές της Δ΄ τάξης και των τριών σχολείων. Στη συνέχεια, σε ζωντανή σύνδεση οι μαθητές των τριών σχολεί-
ων ξεναγήθηκαν ψηφιακά στις αίθουσες του μουσείου που φιλοξενούν τις μόνιμες εκθέσεις «Χρυσός των Μακεδόνων», 
«Η Μακεδονία από τον 7ο αιώνα ως την ύστερη αρχαιότητα» και «Θεσσαλονίκη, η Μητρόπολη της Μακεδονίας». 

Το English Summer Camp 2021 των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου με 
θέμα «The Sherlock of Protypa ESC/Case: Summer Fun». 

Μία απίστευτη γεμάτη γρίφους περιπέτεια δύο εβδομά-
δων άρχισε για όλους τους μικρούς detectives με κοινό 
τους στόχο... τη δημιουργία ξεχωριστών καλοκαιρινών 
εμπειριών! Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τηρώντας 
πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφάλειά 
μας και ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές λει-
τουργίας, οι μαθητές μας παρακολούθησαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα από αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς εξασκώ-
ντας καθημερινά την αγγλική γλώσσα.

Kατέκτησαν  πολύτιμες γνώσεις μέσω βιωματικών δράσεων, ήλθαν σε επαφή με αξιόλογες προσωπικότητες και γνώρι-
σαν νέους φίλους, πάντα με την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού. Το Σχολείο μας γέμισε «μυστηριώδη» χαμό-
γελα και η περιπέτεια ήταν συναρπαστική!

Ξεχωριστές βιωματικές δραστηριότητες την πρώτη μέρα 

Ήδη από την Τρίτη 29 Ιουνίου, δεύτερη μέρα της εξιχνίασης του μεγάλου μυστηρίου του ESC, τα παιδιά μας ανακά-
λυψαν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία, ανυπομονώντας για τη συνέχεια. Μέσα στην όαση του καταπράσινου κήπου μας 
απόλαυσαν μία σειρά από ξεχωριστές και βιωματικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη δημιουργική ομαδικότητα, 
όπως φωτογραφία, wing chun kung fu, ζωγραφική, ξιφασκία, rollers, χορός, κηπουρική, μαγειρική και σκάκι.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/synarpastikh-pshfiakh-synanthsh-me-dyo-kollegia-ths-athhnas-1269
https://www.protypa.gr/summercamp-17
https://www.protypa.gr/to-english-summer-camp-ton-protypon-2021-xekina-1274
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Εργαστήρι Πρώτων Βοηθειών 
Παράλληλα την ίδια μέρα τα παιδιά μας έμαθαν πόσο σημαντικό είναι για όλους μας να διαθέτουμε τις βασικές γνώσεις 

παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι μικροί μας ερευνητές συμμετείχαν σε ένα βιωματικό εργαστήρι 
Πρώτων Βοηθειών από την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Θεσσαλονίκης, που αποτελεί πιστό συνεργάτη 
του Σχολείου μας και αποκόμισαν πολύτιμες πληροφορίες. Μέσα από την αναπαράσταση ενός υποτιθέμενου περιστατι-
κού γνώρισαν τα βήματα που ακολουθούμε όταν ένας συνάνθρωπός μας έχει ανάγκη και διδάχτηκαν τις βασικές γνώσεις 
ΚΑΡΠΑ. 

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου οι μαθητές μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μυστήριο γεμάτο γρίφους και ερωτηματικά. Το 
θύμα; Ένας ροζ πάνθηρας! Οι έμπειροι Detectives Watsons έστησαν τη σκηνή του «εγκλήματος», πήραν τα απαραίτητα 
αποτυπώματα και διερεύνησαν εξονυχιστικά το συμβάν! Ο ύποπτος τελικά συνελήφθη και το πρόγραμμά τους συνεχί-
στηκε κανονικά.

Στιγμές ξεγνοιασιάς στο γρασίδι 
11μηνη φοίτηση

Καλοκαιρινές διακοπές... στα Πρότυπα κάνουν οι μαθητές μας στο πλαί-
σιο της 11μηνης φοίτησης! Μέχρι τις 23 Ιουλίου τα παιδιά μας απολαμ-
βάνουν όμορφες στιγμές ξεγνοιασιάς στον αύλειο χώρο και στον λαχα-
νόκηπό μας με ποικίλες δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια, 
ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες προ-
στασίας.

Με θύμα έναν ροζ πάνθηρα 

Οι μαθητές μας «Είδαν, άκουσαν και αισθάνθηκαν» έναν  «τραυματία» ενώ αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα της καλλι-
έργειας των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως και της διατήρησης της ψυχραιμίας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχολείο 
μας διαθέτει έναν σύγχρονο απινιδωτή, προσφέροντας ασφάλεια σε μικρούς και μεγάλους κάθε στιγμή!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-4-1278
https://www.protypa.gr/stigmes-xegnoiasias-sto-grasidi-11mhnh-foithsh-1275
https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-3-1277
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Μεγάλη διάκριση για τις μικρές μας συγγραφείς - Γ΄ τάξη

Οι μαθήτριες του τμήματος Γ΄3 του Σχολείου μας, Εύα Δ., Μελίνα Ζ., Σό-
νια Ι., Ελευθερία Κ., Ευγενία Κ., Ελισάβετ Μ., Κατερίνα Σ. και Μυρτάλη 
Σ., έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δράση και παρόλο που η διδασκαλία 
εκείνη την περίοδο διεξαγόταν διαδικτυακά, σε συνεργασία με τις εκπαιδευ-
τικούς του τμήματος, έγραψαν το δικό τους πρωτότυπο παραμύθι. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να λάβουν το 1ο βραβείο πανελληνίως στην 3η κατηγορία που 
αφορά έργα μαθητών των τάξεων Γ΄ και Δ΄ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ 
αυτό. Συγχαρητήρια!

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο 
στο Δημοτικό», με ποικίλες δραστηριότητες, συνεργατικά παιχνίδια και εποι-
κοδομητικές συζητήσεις στοχεύουμε να προετοιμάσουμε κατάλληλα τους 
μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου για το ξεκίνημα της νέας μαθησιακής 
τους πορείας στο Δημοτικό. Τα Πρωτάκια μας και τα Νηπιάκια μας μαζί με 
τις εκπαιδευτικούς μας συναντήθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουνίου στην αυλή του 
Σχολείου για να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να λύσουν απορίες. 

Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών μας στο επόμενο βήμα

«Μια ομάδα φοβερή, έτοιμη για συγγραφή» των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης κατέκτησε το 1ο Βραβείο 
στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: «Η μελωδία της ελπίδας», ο οποίος 
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής. 

«Η μόρφωση είναι το πιο σημαντικό όπλο με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τον κό-
σμο». Λόγια που μας έχουν εμπνεύσει και σπουδαίες προσωπικότητες που αποτελούν τα 
πρότυπά μας κοσμούν τη νέα αφίσα των μαθητών της Ε΄ τάξης, που δημιουργήθηκε την 
Παρασκευή 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, το οποίο είχε τίτλο 
«The Corner of Wisdom». Ένα αναμνηστικό γεμάτο σοφία με ισχυρά κίνητρα (motivations) 
για να ξεκινούν την ημέρα τους δημιουργικά. Μπράβο στα παιδιά μας! 

The Corner of Wisdom - Αγγλικά Ε΄τάξη

Νηπιαγωγείο 

Fight World Hunger! Act now! - Αγγλικά Στ΄ τάξη 
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παγκόσμιας πείνας, του εθελοντισμού 

και της σημασίας του στις ζωές των νέων, οι μαθητές της Στ΄ τάξης διοργά-
νωσαν την Πέμπτη 24 Ιουνίου στο μάθημα των Αγγλικών ένα Cereal Box 
Domino. Συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα κουτιών με δημητριακά τα οποία 
μεταφέρθηκαν από το Σχολείο μας σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης που φιλο-
ξενούν παιδιά. Στην τάξη έγινε συζήτηση στα αγγλικά σχετικά με το θέμα της 
παγκόσμιας πείνας και προτάθηκαν λύσεις από τα παιδιά για ένα καλύτερο 
αύριο! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/megalh-diakrish-gia-tis-mikres-mas-syggrafeis-1273
https://www.protypa.gr/fight-world-hunger-act-now-1295
https://www.protypa.gr/the-corner-of-wisdom-ena-anamnistiko-gemato-sofia-1268
https://www.protypa.gr/h-omalh-prosarmogh-twn-paidiwn-mas-sto-epomeno-bhma-1270


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

Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 2 1

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Φρέσκα ντοματίνια, αγγουράκια και λαχταριστές κόκκινες πιπεριές θα 
απολαύσουμε απευθείας από τον πράσινο λαχανόκηπο της αυλής μας! 
Την Πέμπτη 3 Ιουνίου οι μικροί μαθητές μας της Β΄ τάξης ανέλαβαν 
ρόλο κηπουρού και με πολύ μεράκι και προσοχή τοποθέτησαν, σε συ-
νεργασία με τους συμμαθητές τους, τα γλαστράκια με τα λαχανικά μας 
στο χώμα! Ανυπομονούμε να τα δούμε να μεγαλώνουν!

Η λαχταριστή φρέσκια σοδιά 
μας - Β΄ τάξη

Τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος στην 
ενότητα με θέμα τα  «Φυτά», τα πρωτάκια μας έγιναν μικροί κηπουροί! 
Έφτιαξαν μικρά θερμοκήπια μέσα στα οποία φύτεψαν φακές χρησιμο-
ποιώντας χώμα και νερό! Τα άφησαν μερικές μέρες στον ήλιο και στη 
συνέχεια τα πήραν στο σπίτι τους, για να παρακολουθήσουν την ανάπτυ-
ξή τους! Για μία ακόμα φορά ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και της 
βιωματικής μάθησης.

Οι φακές στα μικρά θερμοκήπιά 
μας - Α΄ τάξη

Δημιουργίες για τη γιορτή του 
πατέρα - Β΄ τάξη

Είναι οι άνθρωποι που μας δείχνουν τα φωτεινά μονοπάτια της ζωής, 
που στέκονται πάντα ακάματοι στυλοβάτες μας, που μας διαμορφώνουν 
και μας καθοδηγούν από τα πρώτα μας βήματα… Οι πατεράδες μας,  
ανεκτίμητοι και πολύτιμοι, γιόρταζαν την Κυριακή 20 Ιουνίου… Στα 
αγαπημένα μας αυτά πρόσωπα ευχηθήκαμε μέσα από τις δημιουργίες 
των παιδιών μας της Β΄ τάξης. Ας παραμένουν πάντα ο δικός μας λαμπε-
ρός φάρος. Χρόνια πολλά και του χρόνου!

Φτιάχνοντας ξεχωριστά φυτολόγια, εξασκώντας τις ικανότητές τους 
στην κηπουρική και συμμετέχοντας σε πρωτότυπα συνεργατικά πειρά-
ματα, τα πρωτάκια μας την Τετάρτη 2 Ιουνίου ανακάλυψαν τον θαυμα-
στό κόσμο των φυτών προσεγγίζοντάς τον βιωματικά. 

Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό 
κόσμο των φυτών - Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/dimioyrgies-gia-ti-giorti-toy-patera-1297
https://www.protypa.gr/h-laxtaristh-freskia-sodia-mas-1255
https://www.protypa.gr/oi-fakes-sta-mikra-thermokipia-mas-1298
https://www.protypa.gr/anakalyptontas-ton-thaymasto-kosmo-twn-fytwn-1252
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Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλο-
ντος, οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού την Πέμπτη 24 Ιουνίου πραγματο-
ποίησαν διαδικτυακή επίσκεψη στο Κέντρο Διάσωσης θαλάσσιων χε-
λωνών «ΑΡΧΕΛΩΝ». Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ευαισθητοποιήσει 
τους/τις μαθητές/τριες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Μέσα από τη ζωντανή αυτή εικονική περιήγηση, τα 
πρωτάκια μας είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις τραυματισμένες 
θαλάσσιες χελώνες που περιθάλπονται στο Κέντρο Διάσωσης και να μά-
θουν την ιστορία τους. 

Επισκεφθήκαμε διαδικτυακά το 
Κέντρο «ΑΡΧΕΛΩΝ» - Α΄ τάξη  

Μαζεύουμε πλαστικά καπάκια για καλό σκοπό, αφού ανακυκλώνοντάς 
τα προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης στο μά-
θημα της Ευέλικτης Ζώνης τη Δευτέρα 14 Ιουνίου άρχισαν να συλλέ-
γουν καπάκια με σκοπό να τα προσφέρουμε στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Συλλέγουμε καπάκια, προστατεύουμε 
το περιβάλλον - Ε΄ τάξη

Η ολάνθιστη αυλή του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» επι-
φυλάσσει καθημερινά για εμάς πολλές εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες 
«γνωριμίες». Μία καινούρια δραστήρια και παιχνιδιάρα φίλη, μια… χε-
λώνα, απέκτησαν οι μικροί μας μαθητές! Την αντίκρυσαν την Πέμπτη 10 
Ιουνίου πάνω στο χορτάρι να τους πλησιάζει αργά-αργά και την υποδέ-
χτηκαν με χαμόγελα. Αμέσως έσπευσαν να την περιποιηθούν. Της προσέ-
φεραν αγγουράκια και την ξενάγησαν στον κήπο μας!

Μια χελώνα είναι η νέα μας φίλη 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Οι φιλαναγνώστες μας ξεχύθηκαν στην αυλή για μεγάλους λογοτε-
χνικούς περιπάτους! Η ενασχόληση με το κλασικό και βραβευμένο μυ-
θιστόρημα της Άλκης Ζέη «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» πολύ 
σύντομα ολοκληρώθηκε από όλα τα τμήματα της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο 
της εβδομαδιαίας φιλαναγνωσίας που σκοπό είχε την εξοικείωση των 
μαθητών μας με το λογοτεχνικό βιβλίο και την ανάγνωση. Τα παιδιά μας 
μεταφέρθηκαν μέσα από την αθώα ματιά του μικρού ήρωα στα χρόνια 
της κατοχής στην Αθήνα και αφουγκράστηκαν τον παλμό μιας ολόκλη-
ρης εποχής, όπως ακριβώς τη βίωσε και η αγαπημένη μας συγγραφέας.

Μέσα από τα μάτια της Άλκης Ζέη - Δ΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mesa-apo-ta-matia-ths-alkhs-zeh-1258
https://www.protypa.gr/mia-chelona-einai-i-nea-mas-fili-1299
https://www.protypa.gr/episkefthikame-diadiktyaka-to-kentro-archelon-1300
https://www.protypa.gr/syllegoyme-kapakia-prostateyoyme-to-perivallon-1301
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Την Τρίτη 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος στην 
ενότητα που αφορά τον «Ηλεκτρισμό στη ζωή μας», τα πρωτάκια μας 
πειραματίστηκαν με ζήλο αλλά και με ασφάλεια! Έφτιαξαν αυτοσχέδια 
ηλεκτρικά κυκλώματα και διαπίστωσαν βιωματικά πώς μπορεί να 
ανάψει μια λάμπα! Όλη η διαδικασία είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς, έστω 
και για λίγο, οι μαθητές μας «μεταμορφώθηκαν» σε μικρούς επιστήμονες!

Γίναμε ηλεκτρολόγοι! - Α΄ τάξη

«Αγαλματάκια ακούνητα, αγέλαστα, αμίλητα… μέρα ή νύχτα;» Στην 
αυλή μας... συνδυάζουμε τη διασκέδαση με την άσκηση! Οι μαθητές της 
Β΄ τάξης την Τετάρτη 2 Ιουνίου έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια, μπιζ, 
μαντηλάκι και αγαλματάκια, συμβάλλοντας στη διατήρηση των ελλη-
νικών πολιτιστικών μας παραδόσεων. «Το μαντηλάκι πέρασε και η κόρη 
το γυρεύει, πού θα το έβρει...;»

Παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή
Β΄ τάξη 

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών της σχολικής χρονιάς οι μαθητές 
μας της Β΄ τάξης έφτιαξαν περίτεχνα γλαστράκια και ξεχωριστές χειροτε-
χνίες και μας ευχήθηκαν «Καλό καλοκαίρι!».

Περίτεχνα γλαστράκια και 
ξεχωριστές χειροτεχνίες - Β΄ τάξη

Οι μικροί μας «διαφημιστές» 
μεγαλούργησαν! - Ε΄ τάξη  

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης έγιναν… διαφημι-
στές! Στο πλαίσιο σχετικής εργασίας, σχημάτισαν το σενάριο και το σλό-
γκαν ενώ σχεδίασαν και ένα σύντομο σκετσάκι δημιουργώντας το δικό 
τους διαφημιστικό προϊόν. Η δεύτερη φάση της εργασίας ήταν η παρου-
σίαση σε όλη την τάξη. Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και μας έδειξε πως 
σίγουρα κάποια από τα παιδιά μας έχουν μέλλον στον χώρο της δια-
φήμισης!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/peritechna-glastrakia-kai-xechoristes-cheirotechnies-1304
https://www.protypa.gr/paradosiaka-paixnidia-sthn-aylh-1253
https://www.protypa.gr/giname-ilektrologoi-1303
https://www.protypa.gr/oi-mikroi-mas-diafimistes-megaloyrgisan-1302


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

Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 2 1

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Ο κόσμος των συναισθημάτων μας ξεχειλίζει από ευτυχία! Λίγο πριν τη 
λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, καλωσορί-
σαμε το καλοκαίρι ζωγραφίζοντας στον κήπο και απολαμβάνοντας την 
καταπράσινη αυλή μας παρέα με τους συμμαθητές μας!

Καλωσορίσαμε το καλοκαίρι με 
ζωγραφιές - Εικαστικά

Τα πρωτάκια μας αποχαιρέτησαν τη φετινή χρονιά με συνείδηση και 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον! Στο πλαίσιο του θέματος «Ανακύκλωση» 
της Ευέλικτης Ζώνης, συνέλεξαν την Παρασκευή 18 Ιουνίου πλαστικά 
καπάκια και έφτιαξαν πρωτότυπα μπρελόκ/λουλούδια, με τα οποία 
στόλισαν τις σχολικές τους τσάντες. Επίσης, έφτιαξαν έναν μικρό όμορφο 
«κήπο» για να μας ευχηθούν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο «Καλό 
καλοκαίρι!» με πολλή πολλή αγάπη!

Μας αποχαιρέτησαν με… 
ανακύκλωση! - Α΄ τάξη 

Δροσιστήκαμε με νερομπαλονάκια  
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»  

Στον Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4» την Πέμπτη 24 Ιουνίου γιορ-
τάσαμε την έναρξη του καλοκαιριού παίζοντας νερομπαλονάκια. Έτσι 
αυτές τις ζεστές μέρες δροσιστήκαμε στην αυλή μας!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/drosistikame-me-nerompalonakia-1305
https://www.protypa.gr/kalwsorisame-to-kalokairi-me-zwgrafies-1306
https://www.protypa.gr/mas-apoxairethsan-me-anakyklwsh-1307

