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

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Δ ε λτ ί ο   
Τα  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  Ν έ α  |  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 2 2

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

Ζήσαμε και φέτος το Καρναβάλι  
Τηρώντας, όπως πάντα, όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, τα παιδιά μας διασκέδασαν με την ψυχή τους στους 

ρυθμούς της Αποκριάς και του Καρναβαλιού. Και του χρόνου!

Τσικνοπέμπτη στο Σχολείο μας!
Η καθιερωμένη αυτή ημέρα, που γιορτάσαμε με πολύ κέφι την Πέμπτη 24 

Φεβρουαρίου, ήταν η αφορμή για να γίνει στο Σχολείο μας ένα τεράστιο 
ξέφρενο πάρτι. Δεδομένων των συνθηκών, φέτος γιορτάσαμε τμηματικά, 
ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας. 
Έτσι, οι εορτασμοί μας πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ημέρες.  

Φορέσαμε τα αποκριάτικά μας
Ανήμερα το Σχολείο μας φόρεσε τα αποκριάτικά του και υποδέχτηκε τους 

μικρούς καρναβαλιστές. Τα παιδιά μας χάρηκαν και διασκέδασαν. Είδαμε 
μάγους, κέτσαπ και μουστάρδα, σπανιόλες, νεραϊδούλες και πριγκίπισσες, 
ζόμπι, μαζορέτες και μία τσάντα σανέλ να περπατά με χάρη στον διάδρομο. 
Τα παιδιά μας μαζί με τους δασκάλους τους έζησαν στο αποκριάτικο κλίμα, 
μίλησαν για τα έθιμα των αποκριών, έκαναν πλάκες και πειράγματα και γέ-
λασαν με την καρδιά τους!

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/tsiknopempth-sto-sxoleio-mas-1790
https://www.protypa.gr/tsiknopempth-sto-sxoleio-mas-1790
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Η ιστορία του Αρλεκίνου – Δ΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης γιόρτασαν με μεταμφιέσεις, κατασκευές και 

μίλησαν για τα έθιμα των αποκριών. Έτσι, δημιούργησαν τον δικό τους 
αρλεκίνο χρησιμοποιώντας πολύχρωμα χαρτόνια και συζήτησαν για την 
ιστορία του. 

Μεταμφιεστήκαμε και μάθαμε τα έθιμα των 
Αποκριών – Α΄ τάξη 

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης μεταμφιέστηκαν και μπήκαν στο γιορτινό κλί-
μα των Αποκριών. Τα πρωτάκια μας πραγματοποίησαν στις τάξεις τους μία 
σειρά από καρναβαλικές δράσεις. Χόρεψαν, τραγούδησαν αποκριάτικα 
τραγουδάκια, κατασκεύασαν τον δικό τους αρλεκίνο και έμαθαν για το έθι-
μο με το γαϊτανάκι! 

Τσικνίσαμε στο Σχολείο μας! – Νηπιαγωγείο 
Η αυλή του Σχολείου μας μύρισε τσίκνα από τα σουβλάκια που ψήσαμε, ενώ παιδικές φωνούλες και αποκριάτικα τρα-

γούδια γέμισαν τον χώρο! Ήταν η γιορτή του Νηπιαγωγείου μας και τα μικρά μας με τις νηπιαγωγούς τους μας έκαναν 
να χαμογελάσουμε δίνοντας τον αποκριάτικο ρυθμό. Τα παιδιά μας χόρεψαν στις τάξεις τους και ύστερα, ανά τμήματα, 
βγήκαν στην αυλή μας, όπου είχαν στηθεί ψησταριές από νωρίς το πρωί. 

Με σουβλάκια από την ψησταριά – 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τσικνίσαμε και στον Παιδικό Σταθμό μας «Πρότυπα 2-4». Τα μικρά μας 
γνώρισαν μαζί με τις νηπιαγωγούς τους τα έθιμα των αποκριών. Βγήκαν 
στην αυλή ανά τμήματα και πλησίασαν την ψησταριά με τα σουβλάκια που 
είχε στηθεί για αυτά. Γύρισαν και γαϊτανάκι, ενώ κάθε τμήμα χόρεψε στη 
σάλα σε καρναβαλικούς ρυθμούς! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/d-taxh-mathainei-thn-istoria-toy-arlekinoy-1843
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-giortazoyn-tis-apokries-1814
https://www.protypa.gr/tsiknoparaskeyi-sto-scholeio-mas-1793
https://www.protypa.gr/kai-o-paidikos-mas-protypa-2-4-tsiknise-1794
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Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης βρίσκονται πάντα και με κάθε δυνατό τρόπο κοντά στην οικογένεια και στα 
παιδιά. 

Σταθεροί στο όραμα και τις αξίες μας διοργανώνουμε για δέκατη έβδο-
μη συνεχή χρονιά τις καθιερωμένες «Απογευματινές συναντήσεις γονέων 
για τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της σύγχρονης οικογένειας» με 
θέμα: «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας». Οι συναντήσεις μας και 
φέτος, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας, πραγματοποιούνται κάθε Δευτέ-
ρα ή Τετάρτη στις 19:00 μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Microsoft 
Teams. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ οι συ-
ναντήσεις (ή αλλιώς Webinars, λόγω του διαδικτυακού χαρακτήρα τους) 
θα διαρκέσουν έως τις 11 Μαΐου 2022.  

Πάντα στο πλευρό των γονιών - Webinars 2O22

Διασκεδάζουμε με τα έθιμα του καρναβαλιού 
Α΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης συζήτησαν με την καθηγήτρια μουσικής του 
Σχολείου μας για το έθιμο με το γαϊτανάκι παρακολουθώντας σχετικό βί-
ντεο στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους. Τραγούδησαν και το παρα-
δοσιακό αφρικανικό τραγούδι της αποκριάς «Kokoleoko». Μαθαίνουμε τα 
έθιμα του καρναβαλιού, όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και άλλων λαών και 
πολιτισμών και το διασκεδάζουμε!

Ώρα για γαϊτανάκι! – Γ΄ τάξη 
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης με την καθηγήτρια μουσικής έπαιξαν με το γαϊ-

τανάκι και τα πολύχρωμα γαϊτάνια του, έθιμο που έρχεται από τον Πόντο 
και τη Μικρά Ασία, συνοδεύοντάς το με μελωδίες υπό τους ήχους του με-
ταλλόφωνου και άλλων οργάνων. Σκωπτικά τραγούδια από όλη την Ελλά-
δα όπως «Ο κάβουρας παντρεύεται τη χελώνα» και «Ο Χαραλάμπης κάνει 
πείσματα» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν και έδω-
σαν έναν ξεχωριστό αποκριάτικο τόνο.

Εξελισσόμαστε πιστοί στις αρχές του 
αειφόρου Σχολείου μας!

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι αποκτήσαμε την πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρι-
σης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης 
και Εκπαίδευσης TÜV AUSTRIA Hellas. Πιστοί στις αρχές και τη φιλοσοφία του αειφόρου 
Σχολείου μας καινοτομούμε εφαρμόζοντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
μιας ποικιλίας πρακτικών διαχείρισης που αφορούν το Σχολείο και τη λειτουργία του και 
μειώνουν την επίδρασή του στο περιβάλλον. Επιλέγουμε να παρακολουθούμε συνεχώς 
τις εξελίξεις σε θέματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, προκειμένου οι δραστηριότητες 
του Σχολείου μας να είναι καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ora-gia-gaitanaki-kai-gia-ta-protakia-mas-1788
https://www.protypa.gr/ora-gia-gaitanaki-1787
https://www.protypa.gr/webinars-megalwnontas-mazi-me-ta-paidia-mas-1755
https://www.protypa.gr/exelissomaste-pistoi-stis-arches-toy-aeiforoy-scholeioy-mas-1749
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Βελτιωνόμαστε και στον τομέα της 
ποιότητας!

Με την ίδια χαρά ανακοινώνουμε ότι αποκτήσαμε και την πιστοποίηση για το Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης 
και Εκπαίδευσης TÜV AUSTRIA Hellas. Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας εξελίσσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τον τρό-
πο λειτουργίας μας μένοντας πάντα συνεπείς στην αγάπη μας για το παιδί και την ολοκλη-
ρωμένη, βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση.

Φιλανθρωπικοί φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε εφοδιάζοντάς τους από τα έσοδα του φετινού 26ου Χρι-
στουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar μας με τα υλικά πρώτης ανάγκης που επιθυμούσαν έστειλαν τα εξής ευχα-
ριστήρια μηνύματα: 

Άσυλο του Παιδιού: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασύλου 
του Παιδιού θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την ευγενική 
σας πρωτοβουλία να εντάξετε το Ίδρυμά μας στη λίστα ωφελούμενων φορέων του 26ου 
Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar. Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αγορά-
στηκαν δύο ραφιέρες χρωμίου για την κουζίνα του Β’ Συγκροτήματος στη Θέρμη, ενώ με τις 
διατακτικές-δωροεπιταγές θα αγοραστούν τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών σίτισης 
των παιδιών των δύο συγκροτημάτων. 

26ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar: 
Τα έσοδά μας έπιασαν τόπο! 

ΕΛΕΠΑΠ: Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχα-
ριστίες που βρίσκεστε για ακόμη μια φορά στο πλευρό των Γενναίων Παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ 
Θεσσαλονίκης με την ευγενική σας προσφορά ενός απινιδωτή, μίας τσάντας πρώτων βοη-
θειών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων 
ογδόντα τριών (2.083€) ευρώ, που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 26ου Χριστου-
γεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar του σχολείου σας. 

Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου: «Δια ταύτης της ευχαριστηρίου Επι-
στολής παρακαλούμε όπως δεχθείτε τις προφρόνους και εκ βάθους καρδίας ευχαριστίες 
μας, δια την αποστολή, εκ μέρους των «Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης» όπου 
και διακονείται, των πακέτων τροφίμων και των λοιπών υλικών αγαθών, προς ενίσχυσιν του 
Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου και προς παρηγορίαν 
και βοήθειαν τινών αναξιοπαθούντων οικογενειών της ενορίας ημών.

Από την πλευρά μας ως Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη μεγάλη 
μας συγκίνηση για τα καλά σας λόγια και για την εμπιστοσύνη σας. Με τη συνεργασία σας μας κάνετε να αισθανόμαστε 
χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο και να εκπληρώνουμε στον μέγιστο βαθμό το έργο που οφείλει να υπηρετεί η εκπαίδευ-
ση, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης. 

Επίσης, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και στα παιδιά μας, που κάθε χρόνο είναι αρωγοί στο έργο μας 
εξασφαλίζοντας τη μεγάλη επιτυχία της προσπάθειάς μας.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/exelissomaste-kai-ston-tomea-tis-poiotitas-1747
https://www.protypa.gr/26o-xristoygenniatiko-filanthrwpiko-bazaar-ta-esoda-mas-epiasan-topo-1858
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Τα παιδιά μας βρέθηκαν την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου στο Τμήμα Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Multi Junior Sports, γυμνάστηκαν και το διασκέ-
δασαν!

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Multi Junior Sports θα βρείτε 
εδώ.

Άθληση και διασκέδαση!

ΣΤ΄ τάξη
Τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου μαζί με την κα-
θηγήτρια πληροφορικής του Σχολείου μας προγραμμάτισαν τις δικές τους 
εφαρμογές κινητών τηλεφώνων! Πρώτα, σχεδίασαν στο χαρτί απλές εφαρ-
μογές με κουμπιά, κείμενα, μενού και εικόνες. Στη συνέχεια, συνδέθηκαν 
στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή τάξη τους στο code.org και πέρα-
σαν εκεί τα mockup σχέδιά τους. Αφού ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός, σειρά 
είχε ο προγραμματισμός. Για πρώτη φορά φέτος οι μαθητές χρησιμοποίη-
σαν απλές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript, ώστε να δώ-
σουν «ζωή» στα apps τους! Τι λέτε να προγραμματίσουν την επόμενη φορά;

Οι μικροί μας προγραμματιστές κινητών τηλεφώνων!

Εξετάσεις Tae Kwon Do - Νηπιαγωγείο
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 

2022 οι εξετάσεις των αθλητών των Νηπίων και των Προνηπίων του τμή-
ματος TAE KWON DO στο γυμναστήριο του Σχολείου μας, οι οποίοι εξε-
τάστηκαν για τη μισή κίτρινη ζώνη, πραγματοποιώντας τεχνικές χεριών σε 
στάση και βαδίζοντας, τεχνικές ποδιών, τεχνικές σε στόχους σε στάση και 
θραύσεις ξύλων. Συγχαίρουμε τα παιδιά μας και τους δασκάλους του Τμή-
ματος Δημιουργικής Απασχόλησης Tae Kwon Do για τη μεθοδική δουλειά!

Μπορεί ο συνδυασμός Present Perfect, Simple Past, Past Continuous και 
linking words να αποτελέσει το «εργαλείο», ώστε τα παιδιά μας να εκφρά-
σουν τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους; Κι όμως, οι μαθητές μας της Ε΄ 
τάξης στο μάθημα των Αγγλικών την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου συνδύα-
σαν τις γνώσεις, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και έφτιαξαν τα 
δικά τους posters στα οποία αποτύπωσαν τις δικές τους όμορφες ιστορίες, 
εξασκώντας παράλληλα τα αγγλικά τους!

“I have never felt so happy” – Ε΄ τάξη Αγγλικά 

Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Multi 
Junior Sports  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/43-1595490850-zd7o4onul8-636
https://www.protypa.gr/exetaseis-tae-kwon-do-sto-nipiagogeio-mas-1769
https://www.protypa.gr/tmima-dimioyrgikis-apascholisis-multi-junior-sports-1750
https://www.protypa.gr/i-have-never-felt-so-happy-1766
https://www.protypa.gr/programmatizontas-efarmoges-kiniton-tilefonon-1775
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Τι περιμένει να δει κανείς σε ένα λαογραφικό μουσείο; Πώς τα αντικεί-
μενα που βλέπει τον συνδέουν με το παρελθόν και τις ρίζες του και γιατί 
αυτές είναι τόσο σημαντικές; Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης μαζί με τις δα-
σκάλες τους οργάνωσαν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου στις τάξεις τους 
ένα λαογραφικό μουσείο με τα δικά τους αντικείμενα-κειμήλια. Τα θρανία 
ενώθηκαν, τα εκθέματα μαζί με τις λεζάντες τοποθετήθηκαν και κάθε παιδί 
σηκώθηκε, έδειξε το έκθεμα που είχε φέρει και διηγήθηκε στους συμμα-
θητές του την ιστορία του. 

Μια υπέροχη περιήγηση στην παράδοση - Β΄ τάξη

«Το πήρα απόφαση, θα σε κατευοδώσω. Eμπρός λοιπόν, πελέκησε μα-
κριά μαδέρια, συνάρμοσέ τα με καρφιά και φτιάξε μια σχεδία πλατιά· στή-
ριξε πάνω της ψηλά δοκάρια, να σε ταξιδέψει στο γαλάζιο πέλαγος», λέει 
η Καλυψώ στον Οδυσσέα επιτρέποντάς του να φύγει απ’ το νησί της. Εκεί-
νος αγνοεί τη θεϊκή απόφαση και την πρότερη επίσκεψη του Ερμή, παρ’ όλ’ 
αυτά, τολμά και φεύγει. Το ταξίδι ξαναρχίζει. Στον δρόμο της επιστροφής 
του ο Οδυσσέας περνά πολλές περιπέτειες κι όμως τα καταφέρνει. 

Μαθαίνουμε τις περιπέτειες του Οδυσσέα - Νηπιαγωγείο 

Τα προνηπιάκια μας ασχολήθηκαν με το ηλιακό σύστημα και τους πλα-
νήτες! Συζήτησαν με τις νηπιαγωγούς  τους γι’ αυτό και παρακολούθησαν 
βίντεο στη γιγαντοοθόνη της σάλας, το οποίο παρουσίαζε τους πλανήτες 
με τη μορφή κινουμένων σχεδίων. Πήραν κίτρινα και μπλε χαρτόνια και 
έκαναν το δικό τους σύστημα πλανητών, ζωγράφισαν και παρακολούθη-
σαν την τροχιά της γης. 

Μαμά, έγινα ήλιος! 
Προνήπια 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 
Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού 

«Πρότυπα 2-4» έμαθαν για το ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του. 
Συζήτησαν γι’ αυτό με τις παιδαγωγούς τους, άκουσαν παραμύθια, έκαναν 
κατασκευές, διάβασαν βιβλία και ύστερα έγιναν τα ίδια «μοντέλα» και σκί-
τσαραν το σωματάκι τους σ’ ένα χαρτόνι. Τέλος, το καθένα έδωσε τη δική 
του πινελιά και έκφραση στο σώμα του μέσα από χρώματα και σχέδια που 
ζωγράφισε πάνω στο σκίτσο του.

Πώς είναι το σώμα μας;

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mia-yperochi-periigisi-stin-paradosi-1776
https://www.protypa.gr/ta-nhpiakia-mathainoyn-tis-peripeteies-toy-odyssea-1734
https://www.protypa.gr/mama-egina-ilios-1738
https://www.protypa.gr/ta-pro-pronhpiakia-mathainoyn-to-swma-toys-1740
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Και οι αρχαίοι έτρωγαν τυρόψωμο! 

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου στον Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4» μι-
λήσαμε για την έννοια της φιλίας. Μάθαμε πως φιλία είναι το δέσιμο, η αμοι-
βαία εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ή 
και περισσότερων ατόμων. Είναι ένα πλήθος συναισθημάτων και ενεργειών 
που εμφανίζονται στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα της στάδια, την 
προ-προνηπιακή ηλικία, και τον συντροφεύουν για μια ζωή. Φιλία είναι μια 
αλυσίδα παιδιών που κρατά το καθένα ένα αυτοσχέδιο χωνάκι και δίνει το 
ένα στο άλλο μία μπαλίτσα. Φιλία είναι παιχνίδια και γέλια στη σάλα, στην 
τάξη, στην αυλή. Φιλία είναι συνεργασία, ομαδικότητα, σεβασμός και αγά-
πη! 

«Κού-κε, είσαι ’δω; Ψά-χνω να σε βρω», τραγούδησαν τα παιδιά μας της Α΄ 
τάξης τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου μαζί με τη μουσικό του Σχολείου μας 
γεμίζοντας τις αίθουσες με γλυκές μελωδίες από τις φωνούλες και τα με-
ταλλόφωνά τους.  Η εβδομάδα τους ξεκίνησε με ρυθμό, μουσική και τον… 
«κούκο», το ομώνυμο παιδικό τραγουδάκι. Άνοιξαν τα μεταλλόφωνα και 
έμαθαν τις νότες σ’ αυτά, τους ήχους που βγάζει το κάθε πλήκτρο, τον ιδανι-
κό τρόπο να κρατούν την μπαγκέτα. 

«Αυτό έχει μέσα… αριθμούς! Κι αυτό αριθμούς έχει! Κι αυτό έχει ξυλάκια 
αρίθμησης. Ναι! Μάθαμε να μετράμε μέχρι το δέκα και να λύνουμε και προ-
βλήματα. Αυτό έχει κλωστές. Κι αυτό αγάπη! Μπαίνει η αγάπη σε κουτί; Όλα 
τα συναισθήματα μπορούν να μπουν σε κουτιά. Αρκεί να τα γνωρίζουμε. 
Εμείς αυτό κάναμε στην τάξη μας και μάθαμε να τα διαχειριζόμαστε κρα-
τώντας τα θετικά και αφήνοντας τα αρνητικά», λέει το ένα νηπιάκι στο άλλο 
την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου και συνεχίζουν: «Καθίσαμε και τα καταγράψαμε. 

Είδε κανείς τον κούκο; - Α΄ τάξη

Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας 
μαζί με τις δασκάλες τους ταξίδεψαν στην αρχαία Ελλάδα. Ήρθαν σε επαφή 
με την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων μέσω μιας σειράς δραστηρι-
οτήτων. Έγραψαν όπως αυτοί με τη χρήση ενός προγράμματος του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Θηβών, έβαλαν ποδιές και δημιούργησαν τυρόεντα 
πλακούντα, που δεν είναι άλλο από το γνωστό τυρόψωμο. 

Ανοίγοντας… κουτιά! - Νηπιαγωγείο 

Κυρία, τι είναι φιλία; - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kai-oi-archaioi-etrogan-tyropsomo-1741
https://www.protypa.gr/eide-kaneis-ton-koyko-1744
https://www.protypa.gr/anoigontas-koytia-1773
https://www.protypa.gr/kyria-ti-einai-filia-1778
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Τα παιδιά της Δ΄ τάξης στο μάθημα των Αγγλικών μαζί με τη δασκάλα 
τους είπαν να εξασκήσουν τα αγγλικά και τις γνώσεις τους στη θεματική 
του φαγητού. Έτσι, τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου διοργάνωσαν διαγω-
νισμό μαγειρικής, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους μαθητές μας στο 
δικό τους φανταστικό κανάλι. Αρχικά χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε 
μία ετοίμασε το δικό της πιάτο για πρωινό. Στη συνέχεια, τα πιάτα δοκι-
μάστηκαν και βαθμολογήθηκαν από την «κριτική επιτροπή» και όλα αυτά 
στην αγγλική γλώσσα. 

Let’s cook - Δ΄ τάξη Αγγλικά

Κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά και αξίζει να τον επισκεφτείς, αρ-
κεί να έχεις τη διάθεση και τη ματιά του περιηγητή. Τη Δευτέρα 21 Φε-
βρουαρίου τα νηπιάκια μας έκαναν ταξίδια στην Ελλάδα και μίλησαν για 
τα πανέμορφα μέρη της και για τοπικές νοστιμιές αλλά και στο εξωτερικό 
και συζήτησαν για αξιοθέατα, συνήθειες των λαών και νομίσματα. Επίσης, 
έφτιαξαν ταξιδιωτικούς οδηγούς και έγιναν και τα ίδια ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες παρουσιάζοντας τον αγαπημένο τους προορισμό και προτείνοντάς τον 
στους συμμαθητές τους.

Γνωρίζουμε τον κόσμο! - Νηπιαγωγείο

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του 
προγράμματος της φιλαναγνωσίας, πραγματοποίησαν διάφορες δράσεις 
σχετικά με το βιβλίο. Σκοπός των δραστηριοτήτων τους ήταν η ουσιαστική 
γνωριμία τους με το βιβλίο και τον κόσμο του, η ανάγνωση, η εξοικείωση 
με τους λογοτεχνικούς ήρωες, η αφήγηση και οι τεχνικές της. Οι μαθητές 
διάβασαν όποιο λογοτέχνημα ήθελαν και ύστερα ζωγράφισαν το εξώφυλλό 
του. 

Γεμίζοντας το δέντρο της γνώσης! 
Γ΄ τάξη

Τσαφ, τσουφ, έρχεται το… βιβλίο!
Προνήπια     

Τα προνηπιάκια μας πέρασαν μία εβδομάδα, που ολοκληρώθηκε την 
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, αφιερωμένη στο βιβλίο! Άκουσαν παρα-
μύθια, δημιούργησαν το τρενάκι του βιβλίου και μετέφεραν… μα τι άλλο; 
Τόμους! Πήραν χρώματα και πηλό και έφτιαξαν τους δικούς τους βιβλιο-
στάτες αλλά και το δικό τους χειροποίητο βιβλίο. Ανακάλυψαν τα μυστικά 
του χαρτιού και της βιβλιοδεσίας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tsaf-tsoyf-erchetai-to-vivlio-1779
https://www.protypa.gr/ti-lete-na-organosoyme-to-diko-mas-diagonismo-mageirikis-1782
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-gnorizoyn-ton-kosmo-1784
https://www.protypa.gr/gemizontas-to-dentro-ths-gnwshs-1785
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Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστήριων Δεξιοτήτων 
«Αγωγή Υγείας-Ζω καλύτερα», πραγματεύτηκαν τη Δευτέρα 28 Φεβρου-
αρίου τη θεματική «Γνωρίζω το στόμα μου- Φροντίζω τα δόντια μου». 
Έτσι, προχώρησαν σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να γνωρίσουν τους 
τρόπους της σωστής φροντίδας των δοντιών. Συζήτησαν με τις δασκάλες 
τους για την περιποίησή τους και για τη στοματική υγιεινή. Παρακολούθη-
σαν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους παρουσίαση για τη στοματική 
κοιλότητα. 

Μαθαίνουμε για την υγιεινή των δοντιών!  - Γ΄ τάξη

Protypa TV 2Ο22 - Γ΄ τάξη      
Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, στο πλαί-

σιο του μαθήματος της Γλώσσας, έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και παρου-
σίασαν τις δικές τους πρωτότυπες ειδήσεις ζωντανά αλλά και διαδικτυακά 
από τις τάξεις τους. Επέλεξαν ένα θέμα που τους κέντρισε το ενδιαφέρον 
από εφημερίδα, περιοδικό ή το διαδίκτυο, συγκέντρωσαν άρθρα από τον 
κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό χώρο ή ακόμη και από τον χώρο της επι-
στήμης και της ιατρικής και φορώντας τα κατάλληλα δημοσιογραφικά αξε-
σουάρ το παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. 

Μελέτησαν το «σπιτάκι» των δοντιών. Έφτιαξαν τον πρώτο νοητικό χάρτη με όσα γνωρίζουν για τα δόντια τους. Κατα-
σκεύασαν με πηλό το δικό τους μοντέλο οδοντοστοιχίας. Πήραν δώρο οδοντόβουρτσες και, ακολουθώντας τις οδηγίες, 
έμαθαν τον σωστό τρόπο βουρτσίσματος. Τέλος, συνδέθηκαν διαδικτυακά με το οδοντιατρείο «Σμάλτο» της Θεοδώρας 
Μποζίνη και του Βασίλη Μακρή και συζήτησαν μαζί τους.

Οι κάμερες άνοιξαν και οι μικροί δημοσιογράφοι παρουσίασαν τα γεγονότα είτε μέσω διαδικτύου (πλατφόρμα Office 
365 Teams)  είτε φτιάχνοντας τις δικές τους οθόνες. Έτσι έφτιαξαν το κανάλι των Προτύπων!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-mikroi-dimosiografoi-tis-g-taxis-protypa-tv-2022-1828
https://www.protypa.gr/mathainoyme-gia-tin-ygieini-ton-dontion-1808

