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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

Οι χριστουγεννιάτικες ευχές μας

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε ολόψυχα η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει σε όλη την 
ανθρωπότητα πνευματική αναγέννηση και το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, αγάπη, ελπίδα και… φως! Χρόνια πολλά!

 Για να δείτε το video με τις ευχές μας πατήστε εδώ.

Η γέννηση του Θεανθρώπου ας φέρει πνευματική αναγέννηση! 

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.youtube.com/watch?v=JoUu9d2p6IE
https://www.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/christoygenniatikes-eyches-2021-1632
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Αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα «γεμίσαμε» με αγάπη και αλληλεγγύη, 
δυο έννοιες που έχουμε όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη… Γι’ αυτόν τον σκοπό 
στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης διοργανώσαμε το 26ο Χρι-
στουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazzar μας με πρώτιστη μέριμνά μας τη 
διασφάλιση της υγείας όλων μας. Βιώσαμε το εορταστικό κλίμα των ημερών 
πραγματοποιώντας με ασφάλεια δια ζώσης ενδοσχολικές δράσεις αλλά και 
πολλές ψηφιακές εκδηλώσεις, όπως εργαστήρια, εικαστικές εκθέσεις και 
πολλές άλλες εκπλήξεις. Με αυτόν τον τρόπο συνδράμαμε στο έργο των 
φιλανθρωπικών οργανισμών ΕΛΕΠΑΠ, Άσυλο του Παιδιού, ΚΕ.ΠΕ.Π Άγιος 
Δημήτριος. Σας ευχαριστούμε όλους που συντονιστήκατε με τον σκοπό 
μας και απολαύσατε μαζί μας τη μαγεία των ημερών! 

26ο Φιλανθρωπικό Bazaar «Γεμίσαμε» με αγάπη και αλληλεγγύη! 

Ευχετήριες κάρτες μέσω υπολογιστή! – Μάθημα Πληροφορικής 

Η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου όπως την είδαν και την αποτύπωσαν με τα μάτια τους τα παιδιά μας! Στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Πληροφορικής διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, ο καθιερωμένος διαγωνισμός ζωγραφικής στο 
πρόγραμμα Paint των Windows. Σ’ αυτόν συμμετείχαν μαθητές απ’ όλες τις τάξεις του Δημοτικού μας, οι οποίοι εξασκή-
θηκαν σε προγράμματα του υπολογιστή, έμαθαν έξυπνες τεχνικές για τη χρήση τους και ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά 
τους μέσω της ζωγραφικής. Όλες οι κάρτες των παιδιών μας ήταν μοναδικές, αλλά επιλέχθηκαν οι 30 πιο παιχνιδιάρικες 
και δημιουργικές. Αυτές τυπώθηκαν και διατέθηκαν στο Βazaar μας. Η κάρτα με τις περισσότερες πωλήσεις, η οποία θα 
διακοσμεί την είσοδο του σχολείου μας για έναν ολόκληρο χρόνο, ήταν αυτή των μαθητών Φίλιππου και Γιάννη του 
τμήματος Δ΄4. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Οι δράσεις της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκαν μέσα 
στον Δεκέμβριο: 

Στείλαμε αγάπη! - Προνήπια 
Τα προνηπιάκια μας άρχισαν από την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου να ρί-

χνουν στο κεντρικό κουτί που τοποθετήθηκε στη σάλα του Νηπιαγωγείου 
μας το «Γράμμα της Αγάπης». Πρόκειται για έναν φάκελο που ζωγράφι-
σαν με τους γονείς τους στο σπίτι, έγραψαν ευχούλες και έβαλαν μέσα ό,τι 
χρηματικό ποσό ήθελε ο καθένας. Κάθε συμμετοχή-φάκελος έλαβε και 
μία χειροποίητη κατασκευή των νηπιαγωγών μας και ταυτόχρονα μπήκε 
στην κλήρωση για ένα ποδήλατο αξίας 350€, καθώς και για μία διανυκτέ-
ρευση στο ξενοδοχείο «Κύματα» στον Πλαταμώνα Πιερίας. 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/to-26o-xristoygenniatiko-filanthrwpiko-bazzar-mas-xekinhse-1617
https://www.protypa.gr/eychetiries-kartes-meso-ypologisti-1652
https://www.protypa.gr/stelnoyme-agapi-1615
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Κλήρωσε! - Λαχειοφόρος αγορά   
Διοργανώσαμε την καθιερωμένη λαχειοφόρο αγορά διαθέτοντας μια ευ-

ρεία γκάμα δώρων, όλα προσφορά από τους επαγγελματίες γονείς και συ-
νεργάτες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Την Τετάρτη 22 Ια-
νουαρίου τα παιδιά από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Σχολείου μας 
πραγματοποίησαν την κλήρωση των λαχνών με κέφι και χαρά! 

Τι φτιάξαμε… - ΣΤ΄ τάξη 
Τα παιδιά μας της ΣΤ΄ Δημοτικού ξεκίνησαν από νωρίς τις προετοιμασί-

ες για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές που διατέθηκαν στην Εορταγορά 
μας. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς της τάξης τους έφτιαξαν τα δικά τους 
σαπούνια αλλά και σπιτάκια-φωτιστικά, χειροποίητες συνταγές ζαχαροπλα-
στικής, οι οποίες συνδυάστηκαν με συζήτηση γύρω από χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες και έθιμα απ’ όλη την Ελλάδα, και πουγκάκια με λεβάντα συζητώ-
ντας παράλληλα για τις καλλιέργειες και την παραγωγή φυσικών προϊόντων.

Προσφέραμε στον σκοπό μας - Δ΄ τάξη 
Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 

όπως χειροποίητες κορνίζες με δεντράκια, διακοσμητικά πουγκάκια και 
στολίδια από πηλό και φελλό. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές! - Α΄ τάξη
Τα πρωτάκια μας μαζί με τις δασκάλες τους ετοίμασαν με πολύ κέφι και… 

φαντασία τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές τους. Κηροπήγια χιονάν-
θρωποι, χριστουγεννιάτικες μπάλες και δεντράκια γεμισμένα με γλυκά 
και παιχνιδάκια ήταν μερικά μόνο από τα δημιουργήματα των παιδιών μας!

για περισσότερα…

Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς η συμμετοχή της δημοφιλούς σεφ 
Αργυρώς Μπαρμπαρίγου στα Ψηφιακά Εργαστήριά μας και την ευχαρι-
στούμε από καρδιάς για τη συνεισφορά της αυτή. Το φαγητό είναι αγάπη, 
μοίρασμα και ζεστασιά. Αυτό ακριβώς μας μετέδωσε και εκείνη δείχνοντας 
στα παιδιά μας και στους γονείς τους πώς να φτιάχνουν γευστικότατα και 
υγιεινά μπισκότα βρώμης χωρίς γλουτένη. 

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας  έμαθε να 
κάνουμε υγιεινές λιχουδιές!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/klironei-1623
https://www.protypa.gr/oi-christoygenniatikes-dimioyrgies-tis-d-taxis-mas-1647
https://www.protypa.gr/ora-gia-dimioyrgia-1643
https://www.protypa.gr/ora-gia-christoygenniatikes-dimioyrgies-1627
https://www.protypa.gr/i-argyro-mparmparigoy-mas-emathe-na-kanoyme-ygieines-lichoydies-1703
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Οι νηπιαγωγοί και οι μικροί μας μαθητές ξεδίπλωσαν τη δημιουργικότητά τους και φέτος πραγματοποιώντας τις κα-
θιερωμένες χριστουγεννιάτικες γιορτές στον Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4» και στο Νηπιαγωγείο μας. Για λόγους 
ασφαλείας οι εκδηλώσεις δεν είχαν τη φυσική παρουσία του κοινού, αλλά βιντεοσκοπήθηκαν και διαμοιράστηκαν στους 
γονείς μας.  

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές του Σχολείου μας!

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ανέβασαν την Πέ-
μπτη 16 Δεκεμβρίου τη θεατρική παράσταση «Τα χριστουγεννιάτικα μπι-
σκότα», βασισμένη στο ομότιτλο παραμύθι. Τα παιδιά μας το καταχάρη-
καν και καταχειροκροτήθηκαν από όλες τις εκπαιδευτικούς μας που ήταν 
παρούσες.

Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα! 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα προνηπιάκια μας ανέβασαν την παράσταση «Ο Αϊ-Βασίλης στη φυ-
λακή» από την Τρίτη 14 έως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία 
διασκευή βασισμένη στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Ο Αϊ-Βασίλης στη φυ-
λακή με τους 83 μικρούς αρουραίους». Τα παιδιά μας το ζήτησαν και έγι-
νε… οι τάρανδοι σώθηκαν. Όσο για τον Αϊ-Βασίλη… μπήκε στη φυλακή, 
αλλά το σφάλμα πολύ γρήγορα διορθώθηκε. Άλλωστε, είχε και δουλειά… 
τα παιδιά περίμεναν τα δώρα τους!

Γιατί έπιασαν τον Αϊ-Βασίλη; - Προνήπια

Τα νηπιάκια μας διασκεύασαν και ανέβασαν στη φετινή χριστουγεννιά-
τικη γιορτούλα τους από την Τρίτη 14 έως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου το 
έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι!». Μέσω της 
δραματοποίησης της συγκεκριμένης παράστασης και των ρόλων που εν-
σάρκωσαν, τα παιδιά μας μπόρεσαν να αισθανθούν ότι οι έννοιες της φιλί-
ας, της αγάπης και της συνεργασίας είναι ικανές να υπερνικήσουν οποιο-
δήποτε εμπόδιο και τελικά να επικρατήσουν!

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι! - Νήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τα παιδιά μας της Β’ Τάξης ετοίμασαν και παρουσίασαν τη θεατρική 
παράσταση «Το ρολόι του Αϊ Βασίλη» της Βασιλικής Μαύρου. Μέσω της 
ενασχόλησης και δραματοποίησης του συγκεκριμένου παραμυθιού έμα-
θαν για τη γιορτή των Χριστούγεννων και τη σημασία της προσφοράς και 
της αγάπης! Και μπορεί λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν 
οι γονείς μας να μην παρακολούθησαν την παράσταση, ωστόσο αυτή βι-
ντεοσκοπήθηκε από το Σχολείο μας μέσω επαγγελματικού συνεργείου και 
διαμοιράστηκε στους γονείς μας.  

Το ρολόι του Αϊ Βασίλη – Β΄ τάξη

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-christoygenniatika-mpiskota-1638
https://www.protypa.gr/giati-epiasan-ton-ai-vasili-1640
https://www.protypa.gr/o-chionanthropos-kai-to-koritsi-1642
https://www.protypa.gr/to-roloi-toy-ai-vasili-1718
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Το Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης και τα τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης ευχήθηκαν για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο το καθένα: 

Ευχές από το Ωδείο και τα τμήματα Δημιουργικής 
Απασχόλησης του Σχολείου μας 

Οι καθηγητές του Προτύπου Ωδείου Θεσσαλονίκης εύχονται Χρόνια Πολλά 
και ένα νέο έτος γεμάτο υγεία!

Οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου σας εύχονται Χρόνια Πολλά!

Χρόνια πολλά από το τμήμα Tae Kwon Do του Νηπιαγωγείου μας! 

Χρόνια πολλά από το ELP του τμήματος Αγγλικών μας!

Χρόνια πολλά από το ELP του τμήματος Γαλλικών μας!

Χρόνια πολλά από το ELP του τμήματος Γερμανικών μας!

Χρόνια πολλά από το τμήμα Εικαστικής Αγωγής μας!

Χρόνια πολλά από το τμήμα Θεατρικής Αγωγής μας!

Καλά Χριστούγεννα από τα τμήματα Multi Junior Sports και Junior Tennis

Χρόνια πολλά από τα τμήμα Χορού του Δημοτικού μας!

για περισσότερα…

https://www.youtube.com/watch?v=7Yp1VEqUkrc
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp1VEqUkrc
https://www.youtube.com/watch?v=SwF6JE4ZIKI
https://www.youtube.com/watch?v=vAb4R8RxrHY
https://www.youtube.com/watch?v=mu1VuTB7SnQ
https://www.youtube.com/watch?v=jlmodls1ZRo
https://www.youtube.com/watch?v=o8k8sx7C5RY
https://www.youtube.com/watch?v=djpGmDZHH0o
https://www.youtube.com/watch?v=2An65FKRoh0
https://www.youtube.com/watch?v=ZRc9ePR9Vwg
https://www.youtube.com/watch?v=xbP4jg54zjA
https://www.protypa.gr/loipes-christoygenniatikes-draseis-1612
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp1VEqUkrc
https://www.youtube.com/watch?v=SwF6JE4ZIKI
https://www.youtube.com/watch?v=vAb4R8RxrHY
https://www.youtube.com/watch?v=mu1VuTB7SnQ
https://www.youtube.com/watch?v=jlmodls1ZRo
https://www.youtube.com/watch?v=o8k8sx7C5RY
https://www.youtube.com/watch?v=djpGmDZHH0o
https://www.youtube.com/watch?v=2An65FKRoh0
https://www.youtube.com/watch?v=ZRc9ePR9Vwg
https://www.youtube.com/watch?v=xbP4jg54zjA
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Στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του Δεκεμβρίου τα παιδιά μας προετοιμάστηκαν για τη μεγαλύτερη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης μέσα από διάφορες δραστηριότητες που μας έβαλαν στο κλίμα και στον παλμό της: 

Ατμόσφαιρα Χριστουγέννων σε όλο το Σχολείο μας

Τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης ήρθαν στο Σχολείο 
μας την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και πέρασαν δημιουργικά τον χρόνο 
τους με γνώση, παιχνίδι και φυσικά διασκέδαση! Τα μικρά μας διάβασαν 
χριστουγεννιάτικα παραμύθια με τις εκπαιδευτικούς τους, έφτιαξαν κηρο-
πήγια από πολύχρωμα χαρτόνια και χόρεψαν στη στολισμένη σάλα του νη-
πιαγωγείου μας. Τα μεγαλύτερα, μεταξύ των δραστηριοτήτων που έκαναν, 
δημιούργησαν με τις δασκάλες τους μπισκότα αλατοζύμης σε χριστουγεν-
νιάτικα σχέδια!

Γνώση, παιχνίδι, διασκέδαση που δε σταματούν ποτέ!

Και στο μάθημα των Aγγλικών τα παιδιά του Δημοτικού μας έζησαν τη 
μαγεία των γιορτών. Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου οι μικροί μαθητές της Β΄ και 
Γ΄ τάξης δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και έλυσαν σταυ-
ρόλεξα με βασική θεματική τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, τα παιδιά της E΄ 
τάξης τραγούδησαν Frank Sinatra και έδωσαν ζωή στα αγαπημένα τους 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια! 

It’s the most wonderful time of the 
year! - Δημοτικό Αγγλικά

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου τα νηπιάκια μας μαζί με την καθηγήτρια 
των Αγγλικών τους έκαναν μια σειρά από χριστουγεννιάτικες δραστηριό-
τητες και βίωσαν και αυτά τη μαγεία των ημερών. Ειδικότερα, έφτιαξαν ένα 
δέντρο, όπου κάθε μπάλα του αντιστοιχούσε σε μία μέρα και μια δοκιμασία 
“Christmas Challenges”! Ακόμη, έγραψαν στα αγγλικά γράμμα στον Αϊ-
Βασίλη και παρακολούθησαν στη γιγαντοοθόνη το “Christmas Carol με τον 
Σκρουτζ”. Τέλος, τραγούδησαν, κατασκεύασαν Christmas Puppets μαριονέ-
τες και έλυσαν χριστουγεννιάτικα κουίζ!

Christmas Challenges - Νηπιαγωγείο Αγγλικά 

1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση 

Τα παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού μας στόλισαν στο τμήμα τους 
την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, βιώνοντας και στο Σχολείο τη μαγεία της 
προετοιμασίας των γιορτών. Επίσης, αρχίσαν να ετοιμάζουν τις χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές τους γεμίζοντας τον τόπο με χρυσόσκονη, κουμπιά 
και πολύχρωμα χαρτόνια. 

Στολίσαμε και βιώσαμε τη μαγεία 
Δημοτικό 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-gnosi-to-paichnidi-kai-i-diaskedasi-den-stamatoyn-pote-1646
https://www.protypa.gr/its-the-most-wonderful-time-of-the-year-1655
https://www.protypa.gr/stolisame-kai-to-dimotiko-mas-1533
https://www.protypa.gr/otan-ta-nipiakia-mas-esteilan-gramma-ston-ai-vasili-kai-sta-agglika-1657
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Κυκλοφορώ με ασφάλεια και τα Χριστούγεννα! 
Δ΄ τάξη 

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης προετοιμάστηκαν από την καθηγήτρια μουσικής για τα 
καθιερωμένα κάλαντα με δύο τρόπους: παραδοσιακά με τα μεταλλόφωνά τους στην τάξη αλλά και ψηφιακά σε δια-
δραστικό πίνακα. 

Προετοιμαστήκαμε για τα κάλαντα - Γ΄ τάξη 

Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
και της κεντρικής θεματικής του «Κυκλοφοριακή Αγωγή», συνδύασαν 
τους κανόνες κυκλοφοριακής συμπεριφοράς που έμαθαν με το πνεύμα 
των ημερών. Έτσι, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου δημιούργησαν πινακίδες 
κυκλοφορίας με πρωτότυπα σήματα, εμπνευσμένα από χριστουγεννιάτι-
κα σχήματα και φιγούρες.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  
Τμήματα Μουσικής του Σχολείου μας!

Τα τμήματα Μουσικής του Σχολείου μας, μας μάγεψαν με τις μουσικές 
και φωνητικές τους δυνατότητες για ακόμη μια χρονιά. Δεν έχετε παρά να 
ακούσετε το αποτέλεσμα:  Να τα πούμε; , Κάλαντα Μακεδονίας... Πρω-
τοχρονιάς!

για περισσότερα…

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου τα μικρά μας ξωτικά μύρισαν Χριστούγεννα 
και βγήκαν! Πριν ακόμα χτυπήσει το ξυπνητήρι για πολλούς, αυτά ήταν εκεί 
και πλημμύρισαν το σχολείο μας με μελωδίες. Τα μικρά τους χέρια ακούμπη-
σαν τα πλήκτρα και τις χορδές και μας γέμισαν χαρά και αγάπη. Με ζαβολιές, 
με γλυκά, με χορούς και μουσικές υποδέχτηκαν τον πιο όμορφο μήνα του 
χρόνου!

Υποδεχτήκαμε τον Δεκέμβριο με χορούς 
και μουσικές - Μουσική

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kykloforo-me-asfaleia-kai-ta-christoygenna-1688
https://www.protypa.gr/proetoimazomaste-gia-methayrio-1625
https://www.youtube.com/watch?v=oPZuPMfBrJU
https://www.youtube.com/watch?v=LvQT_R2l9zo
https://www.youtube.com/watch?v=LvQT_R2l9zo
https://www.protypa.gr/loipes-christoygenniatikes-draseis-1612
https://www.protypa.gr/ypodechtikame-ton-dekemvrio-me-choroys-kai-moysikes-1719
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Ο Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου άλ-
λαξε και έβαλε τα γιορτινά του! Οι άνθρωποί μας μαζί με τις παιδαγωγούς 
μας και φυσικά τα μικρά μας ανέλαβαν δράση. Χρυσόσκονη, μπάλες, 
χιονονιφάδες που αιωρούνταν απ’ το ταβάνι μαζί με τα απαραίτητα λα-
μπάκια συνέθεσαν το εορταστικό ντεκόρ. Μα πιο πολύ απ’ όλα, φώτισαν 
τα μάτια μας από τη χαρά και τη διάθεση να ζήσουμε με τα μικρούλια μας 
την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου!

Διακοσμήσαμε και το ζήσαμε εορταστικά! 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Μύρισε βούτυρο και κανέλα! - Νηπιαγωγείο 
Τα νηπιάκια μας μαζί με τις νηπιαγωγούς τους βγήκαν την Τρίτη 9 Δε-

κεμβρίου ανά τμήματα στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας, που αυτή τη 
φορά είχε μετατραπεί… σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής! Φόρεσαν πο-
διές και καπελάκια, έπλυναν χεράκια και μαζί με τη σεφ και εκπαιδευτικό 
μας ζύμωσαν και φούρνισαν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια. 
Όλη η σάλα μύρισε βούτυρο, κανέλα και ξύσμα πορτοκαλιού! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Θέλαμε να δημιουργήσουμε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, θέλαμε γέλια, χορό, ξωτικά. Θέλαμε να ζήσουμε το κλίμα 
των Χριστουγέννων σε όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα στο Σχολείο μας…  Έτσι, οι νηπιαγωγοί μας την Τρίτη 7 Δεκεμ-
βρίου ανέλαβαν δράση και… έστησαν ένα Λούνα Παρκ στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας. Στόλισαν το δέντρο, έβαλαν 
πανιά και «χιόνι» στο ταβάνι και μεταμόρφωσαν κάθε γωνιά του χώρου σ’ ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι διασκέδασης 
για τα παιδιά μας. Μετά ήρθαν τα ΑΝΕΜΟ-ΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ και κάναμε χαμό! 

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης έζησαν και φέτος τη χριστουγεννιάτικη ατμό-
σφαιρα στα τμήματά τους. Έτσι, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου πραγματοποί-
ησαν μαζί με τις δασκάλες τους χριστουγεννιάτικες δράσεις, όπως θεατρικό 
δρώμενο με τίτλο «Η συνταγή της βασιλόπιτας», τραγούδι, χορό και κατα-
σκευές. 

Θεατρικό δρώμενο και άλλες δράσεις 
Α΄ τάξη 

Ένα υπέροχο Λούνα Παρκ - Νηπιαγωγείο 
για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/myrise-voytyro-kai-kanela-1619
https://www.protypa.gr/metamorfwnomaste-kai-to-zoyme-eortastika-1531
https://www.protypa.gr/giortes-kai-eortastiki-atmosfaira-kai-apo-tin-a-taxi-1658
https://www.protypa.gr/to-nipiagogeio-mas-to-zei-kai-to-chairetai-eortastika-1537
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Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης είχαν την ευκαιρία την Τρίτη 14 Δεκεμβρί-
ου με τη χρήση της τεχνολογίας και του υλικοτεχνικού μας εξοπλισμού να 
«βρεθούν» στην Αθήνα και να επισκεφθούν διαδικτυακά και σε απευθεί-
ας σύνδεση το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Οι μαθητές 
μας παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Οι Άθλοι του Ηρακλή…» και έμα-
θαν για τον ήρωα, τα επιτεύγματά του, τα μυθολογικά τέρατα που νίκησε 
αλλά και για τη ζωή του. 

Τα βόδια του Γηρυόνη και… 
άλλα κατορθώματα! - Γ΄ τάξη 

Οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Christmas Edition» του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 
την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου. Η ξενάγηση άρχισε με τον Μωμόγερο 
(έθιμο της Δράμας) που ζήτησε από τα παιδιά μας να ακολουθήσουν μια 
σειρά από δραστηριότητες, ώστε να «δουν» τα Χριστούγεννα! Έτσι, εκεί-
να έλυσαν χριστουγεννιάτικους γρίφους, έφτιαξαν καραβάκια και ξύλινες 
κατασκευές και στο τέλος τραγούδησαν τα παραδοσιακά κάλαντα των 
Χριστουγέννων. για περισσότερα…

για περισσότερα…

Πήγαμε στο Παιδικό Μουσείο για… 
«Christmas Edition»! - Δ΄ τάξη

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» την Τρίτη 9 Δε-
κεμβρίου βγήκαν ανά τμήματα στη χριστουγεννιάτικη σάλα μας και μαζί 
με τις παιδαγωγούς τους και τα ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ  έζησαν τη μαγεία 
των χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών που είχαν οργανωθεί ειδικά γι’ αυτά. 
Έτρεξαν, χόρεψαν, γέλασαν και έπαιξαν με την ψυχή τους! 

Τα ξωτικά των Χριστουγέννων 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια μας στόλισαν το δέντρο της τάξης 
τους την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου μαζί με τις νηπιαγωγούς τους μοιράζο-
ντας αγκαλιές, χαρά και πολλή αγάπη.

Ένα δέντρο για την τάξη μας! 
Νήπια και Προνήπια 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pame-sto-paidiko-moyseio-gia-christmas-edition-1692
https://www.protypa.gr/ta-vodia-toy-giryoni-kai-alla-katorthomata-1621
https://www.protypa.gr/ta-xotika-ton-christoygennon-kai-ston-paidiko-stathmo-mas-1614
https://www.protypa.gr/ora-na-stolisoyme-kai-tin-taxi-mas-1542
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Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης έμαθαν να κυκλοφορούν με ασφάλεια την 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Κυ-
κλοφοριακή Αγωγή». Κατανόησαν τα σήματα και τις πινακίδες μέσω δι-
αδικτυακής έρευνας που έκαναν τα ίδια, υπό την εποπτεία των δασκάλων 
τους. Ενημερώθηκαν για τους κανόνες κυκλοφορίας κι έπειτα ζωγράφισαν 
τα σήματα και τους κανόνες που διδάχτηκαν και συζήτησαν με τις δασκά-
λες τους για την αναγκαιότητα και τη σημασία της οδικής παιδείας.

Πράσινο προχωράμε, κόκκινο σταματάμε!

Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα! - Δ΄ τάξη
Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν 

ανά τμήματα το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και περιηγήθηκαν στις 
μόνιμες εκθέσεις του. Ειδικότερα, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα» και έμαθαν και 
με βιωματικό τρόπο για τις μάχες του μετώπου, για τους αγωνιστές αλλά 
και τις μεθόδους που αυτοί χρησιμοποιούσαν. Όλα όσα είδαν και άκουσαν 
ήταν ενδιαφέροντα, αλλά αυτό που τα ενθουσίασε και τα ενεργοποίησε 
περισσότερο ήταν το κρυπτογραφικό αλφάβητο!

Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης διδάχτηκαν τις έννοιες της προσφοράς, της 
αγάπης και της ανιδιοτέλειας αυτή τη φορά όχι μέσω κάποιου μαθήματος 
ή δράσης, αλλά μέσω της τέχνης του θεάτρου. Ειδικότερα, επισκέφτηκαν 
τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το θέατρο Αυλαία, ανά τμήματα, για να απο-
φευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, και πα-
ρακολούθησαν το έργο «Ο Γαργαληστής». Μέσω αυτής της ευφάνταστης 
παιδικής ιστορίας οι μαθητές μας έμαθαν πως το γέλιο είναι αναγκαίο στη 
ζωή του ανθρώπου και δε χρειάζονται  χρήματα για να αποκτηθεί, αλλά 
διάθεση και φαντασία!

Προσφορά και ανιδιοτέλεια μέσω του θεάτρου!

Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης επισκέφτηκαν τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρί-
ου το θέατρο Μελίνα Μερκούρη και παρακολούθησαν την παράσταση 
«Ο ραφτάκος των λέξεων» από τον Μικρό Βορρά. Μέσω του συγκεκρι-
μένου έργου τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημα-
σία της αγάπης και του αληθινού ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο και την 
ευτυχία του. 

Ράβε-ξήλωνε αγάπη και ενδιαφέρον! 
Γ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Α΄ τάξη

https://www.protypa.gr/apokryptografontas-ton-makedoniko-agona-1690
https://www.protypa.gr/prasino-prochorame-kokkino-stamatame-1529
https://www.protypa.gr/mathainontas-tis-ennoies-tis-prosforas-kai-tis-anidioteleias-meso-toy-theatroy-1684
https://www.protypa.gr/rave-xilone-agapi-kai-endiaferon-1686
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Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου τα παιδιά του Δημοτικού μας αποχαιρέ-
τησαν το φθινόπωρο και υποδέχτηκαν τον χειμώνα ζωγραφίζοντας τα τε-
λευταία φθινοπωρινά τοπία. Μαζί με την εικαστικό του Σχολείου μας οι 
μαθητές μας άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και μέσω των τεχνικών 
αλλά και των ιδεών που αποκόμισαν από το μάθημα της Εικαστικής Αγω-
γής δημιούργησαν τα δικά τους φθινοπωρινά τοπία.  

Αντίο φθινόπωρο… καλωσήρθες χειμώνα!

Μια μπάλα για όλους - Β΄ τάξη
Οι μαθητές μας της Β΄ τάξης επισκέφτηκαν την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 

το θέατρο Αυλαία και παρακολούθησαν την παράσταση «Μια μπάλα για 
όλους», στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και της θεματικής τους 
«Βλέπω με τα μάτια της καρδιάς μου». Ευαισθητοποιούμαστε μέσω της 
τέχνης και κατανοούμε τη σημασία της ομαλής ένταξης των ατόμων με 
προβλήματα όρασης στο κοινωνικό σύνολο. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου έβρεχε και είχε κρύο. Όμως αυτό δε μας 
πτόησε. Ήταν η τέλεια ευκαιρία για να επισκεφτούμε το Αθλητικό Κέντρο 
ΧΑΝΘ Μίμης Τσικίνας. Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης περιηγήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του και έμαθαν την ιστορία του μπάσκετ της Θεσσαλο-
νίκης, βλέποντας μετάλλια και φανέλες σπουδαίων παικτών. Εννοείται ότι 
στο τέλος έπαιξαν κι ένα φιλικό παιχνίδι!

Ριμπάουντ και… μέσα στη ΧΑΝΘ 
Ε΄ τάξη  

Πώς γίνεται η αρχή; Πώς λέμε αυτό που αισθανόμαστε στον άλλον; Πώς 
εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας στους τρίτους; Με ειλικρίνεια; Με σεβα-
σμό απέναντι στην προσωπικότητα του άλλου; Με θάρρος; Ας πιάσουμε 
το νήμα από την αρχή. Αυτό εφάρμοσαν στην πράξη τα παιδιά μας της ΣΤ΄ 
τάξης την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου δημιουργώντας τον ιστό των ανθρωπίνων 
σχέσεων. Πήραν το κουβάρι και έπιασαν κάθε άκρη του. Ο κάθε μαθητής 
κλήθηκε να δώσει την άκρη του νήματος σε κάποιον συμμαθητή του και 
να αναφέρει ένα θετικό χαρακτηριστικό που βλέπει σε εκείνον. Το κουβά-
ρι ξετυλίχθηκε μαζί με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών μας.

Πιάσε το νήμα… - ΣΤ΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mia-mpala-gia-oloys-1568
https://www.protypa.gr/antio-fthinoporo-kalosirthes-cheimona-1706
https://www.protypa.gr/rimpaoynt-kai-mesa-stin-ch-a-n-th-1535
https://www.protypa.gr/piase-to-n-o-ima-1540

