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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

Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 17 Νοεμβρί-

ου τιμήσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε την ισχυρό-
τερη πράξη σθεναρής αντίστασης στη δικτατορία, με τους μαθητές μας 
να τραγουδούν, να ενημερώνονται και να συζητούν, να πραγματοποιούν 
δράσεις και να δραματοποιούν σχετικά θεατρικά έργα. 

Γιατί η Δημοκρατία είναι ελεύθερη, έχει φωνή, έχει χαμόγελα και δίνει 
λύσεις! 

Έτσι, όλες οι εκπαιδευτικές μας βαθμίδες γιόρτασαν. Ενδεικτικά: 

Τα πρωτάκια μας φιλοτέχνησαν πολύχρωμες κατασκευές με πλαστελί-
νη, χειροτεχνίες και ζωγραφιές.

Κατασκευές και ζωγραφιές – Α΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης δημιούργησαν το δικό τους περιστέρι που 
φέρει την ειρήνη και τη δημοκρατία.

Το δικό μας περιστέρι – Β΄ τάξη

για περισσότερα…

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/epeteios-polytechneioy-1492
https://www.protypa.gr/giorti-polytechneioy-a-dimotikoy-1498
https://www.protypa.gr/giorti-polytechneioy-v-taxi-1496
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Ζωγραφιές και γαρύφαλλα – Δ΄ τάξη 
Οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης ζωγράφισαν και δημιούργησαν, ανά τμήμα, 

γαρύφαλλα ως φόρο τιμής στους ήρωες.

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού του Προστάτη της Πολε-
μικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τα νήπιά μας τίμησαν το σημα-
ντικό αυτό σώμα της στρατιωτικής μας δύναμης. Μέσα από ένα βίντεο που 
προβλήθηκε στις τάξεις τους γνώρισαν με λεπτομέρειες όλες τις διαστάσεις 
αλλά και την ουσία της Αεροπορίας μας, καθώς και τη σπουδαιότητα που 
έχει ο ρόλος της στην εθνική μας άμυνα και την προστασία της χώρας μας.     

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στο μάθημα των Αγγλικών τα παιδιά του Νη-
πιαγωγείου μας αλλά και του Δημοτικού μας γιόρτασαν την Ημέρα των Ευ-
χαριστιών. Συζήτησαν για την παραδοσιακή αυτή γιορτή των Αμερικανών 
και κάποια τμήματα έκαναν χειροτεχνίες και ζωγραφιές, ενώ τα μεγαλύτερα 
παιδιά μίλησαν με τις καθηγήτριές τους για τον θεσμό αυτόν και για το εθιμο-
τυπικό του!

Δυναμικά τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης 
του Σχολείου μας 

Τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους δυναμικά προσφέροντας επιπλέον γνώσεις, εμπειρίες και ψυχαγωγία στα παιδιά μας. Μέσα στον Νοέμβριο η πα-
ρουσία τους ήταν αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα:

Τιμήσαμε και γνωρίσαμε την 
Πολεμική Αεροπορία - Νηπιαγωγείο

Γιορτάσαμε την Ημέρα των 
Ευχαριστιών! - Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης: Μήπως να ξεκινήσω κρουστά; - Νήπια 
Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου τα νηπιάκια μας είχαν την ευκαιρία να ενημε-

ρωθούν από κοντά για το Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης και να έρθουν σε 
επαφή με τους μουσικούς του. Άκουσαν μουσικά όργανα, όπως βιολί, κιθάρα, 
ντραμς, πιάνο, μεταλλόφωνο και τυμπάνια και πληροφορήθηκαν με άμεσο 
τρόπο για την ιστορία αλλά και τη χρήση τους. Μετά την ολοκλήρωση της 
παρουσίασης, άρχισαν το τραγούδι με τους δασκάλους και την υπεύθυνη 
σπουδών του Ωδείου μας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/polytechneio-d-taxi-1494
https://www.protypa.gr/mhpws-na-xekinhsw-tympania-1512
https://www.protypa.gr/giortazoyme-tin-imera-ton-eycharistion-1519
https://www.protypa.gr/timhsame-kai-gnwrisame-thn-polemikh-aeroporia-1636
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Ακαδημία Ποδοσφαίρου: Πάμε ένα διπλό; 
Προνήπια και Νήπια 

Τα προνηπιάκια και τα νηπιάκια μας παρακολούθησαν την επίδειξη 
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου. Μπήκαν στο 
γήπεδο μαζί με τις νηπιαγωγούς τους και τον υπεύθυνο της Ακαδημίας 
και… το όργωσαν. Άκουσαν γενικές πληροφορίες για το ποδόσφαιρο, 
έπαιξαν παιχνίδια με κώνους και μπάλες και, φυσικά, έριξαν τα σουτάκια 
τους. Η σφυρίχτρα ήχησε, οι εγγραφές ξεκίνησαν! 

Tae Kwon Do: Εγώ, μπορώ; - Προνήπια 
και Νήπια 

Μπορούν τα νήπια και τα προνηπιάκια μας να μυηθούν στη φιλοσοφία 
του Tae Kwon Do από αυτή την ηλικία; Φυσικά! Το Τμήμα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Tae Kwon Do του Σχολείου μας παρουσίασε την Τετάρτη 
3 Νοεμβρίου ένα μικρό δείγμα των κινήσεων του αθλήματος στα παιδιά 
μας, ενώ ο υπεύθυνός του μίλησε τόσο για την τεχνική όσο και για τις 
ωφέλειες που μπορεί να αποκομίσει ένας αθλητής που ασχολείται μαζί 
του. Πειθαρχία, συγκέντρωση, αντίληψη του χώρου, μαχητικότητα και 
σωματική ευεξία είναι μόνο μερικές απ’ αυτές.

Σκάκι: Πώς χτίζονται τα κάστρα; 
Νήπια

Ένα κάστρο έχει έναν βασιλιά, μία βασίλισσα, δύο αξιωματούχους, ιπ-
πείς, δύο πύργους και ανθρώπους που ζουν μέσα σ’ αυτό. Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, οι τελευταίοι είναι οκτώ. Πώς στήνονται τα κάστρα; Την 
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου μάθαμε πώς να τοποθετούμε τα πιόνια μας αλλά 
και πώς να διατηρούμε το κάστρο μας ακέραιο κι αν δεν το καταφέρουμε, 
μπορούμε να διαχειριζόμαστε την «άλωση» εξηγώντας τις αστοχίες, για 
να μην ξανασυμβούν. Και τότε ξαναρχίζουμε απ’ την αρχή!

Θέατρο: Μίμηση με ηδυσμένο λόγο... 
Δημοτικό 

Η τραγωδία είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η αναπαράσταση επί σκηνής 
μιας πράξης σημαντικής και ολοκληρωμένης. Το είδος αυτό καταφέρνει 
να δημιουργήσει πολλά έντονα συναισθήματα στον θεατή και τελικά να 
τον οδηγήσει στην κάθαρση. Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου τα παιδιά του 
Τμήματος Θεατρικής Αγωγής με τη βοήθεια της δασκάλας τους μυή-
θηκαν στα θεατρικά είδη, στη φιλοσοφία του θεάτρου και των τεχνών 
ευρύτερα και έμαθαν να εκφράζονται. Ένα απλό πανί έγινε το μέσο απε-
λευθέρωσης των συναισθημάτων τους. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pame-ena-diplo-1451
https://www.protypa.gr/ego-mporo-1454
https://www.protypa.gr/pos-chtizontai-ta-kastra-1452
https://www.protypa.gr/mimisi-me-idysmeno-logo-1507


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 2 1

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Το τένις, αν και ατομικό άθλημα, μπορεί να λειτουργήσει για τα παιδιά 
μας ως σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Πέρα 
από τη σωματική άσκηση και ευεξία, δημιουργεί και θέτει τις βάσεις για 
μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Έτσι, με την καθοδήγηση 
και αρωγή των δασκάλων του και μέσω της βιωματικής μάθησης το παι-
δί γνωρίζει τον εαυτό του, κατανοεί τις δυνατότητές του και μαθαίνει να 
συναναστρέφεται με τους γύρω του με σεβασμό, αλλά και θάρρος. Ό,τι 
δηλαδή χρειάζεται και ένα δυνατό forehand!

Τένις: Από την ατομικότητα στη συλλογικότητα! – Προνήπια και Νήπια 

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 
οι μαθητές της Γ΄ τάξης ασχολήθηκαν με τις σχέσεις των ανθρώπων και 
μετά την πολύμηνη καραντίνα επιχείρησαν να «ξαναγνωριστούν από την 
αρχή». Στόχος ήταν τα παιδιά μας να ανακαλύψουν, αρχικά, τον ίδιο τους 
τον εαυτό και πώς αυτός έχει αλλάξει, τα θέλω και τα όνειρα που έχουν και 
στη συνέχεια, να γνωρίσουν τους συμμαθητές και φίλους τους, να ανακα-
λύψουν τα ενδιαφέροντά τους και τα κοινά τους σημεία.

Ξαναγνωριζόμαστε μετά την καραντίνα – Γ΄ τάξη

Εικαστικά: Ζωγραφίζουμε την ειρήνη! - Δημοτικό
Στο πλαίσιο του Τμήματος των Εικαστικών, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρί-

ου οι μαθητές του Δημοτικού μας είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν 
και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με την καθοδήγηση της υπεύθυ-
νης εικαστικού. Τέμπερες, ξυλομπογιές, λαδομπογιές, χαρτί και ό,τι άλλο 
υλικό έχει χρώμα βρίσκεται στη διάθεση των χεριών και, φυσικά, της φα-
ντασίας τους. Η πρώτη θεματική που καταπιάστηκαν τα παιδιά μας είναι η 
«Ειρήνη» και με τα έργα τους θα συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό. 

Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης έμαθαν την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου το ρήμα 
have got (έχω) και την άρνησή του, καθώς και τον πληθυντικό αριθμό, 
μέσα από τη φαντασία, τη διάδραση και το παιχνίδι. Στο πλαίσιο του ωρο-
λογίου προγράμματος, με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους έφτιαξαν τις 
δικές τους κάρτες και εξασκήθηκαν με αυτές στη δομή των προτάσεων. 
Επίσης, επιχειρώντας να μάθουν εύκολα και ουσιαστικά τον πληθυντικό 
αριθμό, μέτρησαν στο διαδραστικό πίνακα τα πόνυ και τα μωρά τους, ενώ 
κάρφωσαν ξυλάκια με λέξεις σε ένα αυτοσχέδιο καλάθι στον πίνακα. Έτσι, 
διασκέδασαν παίζοντας και μαθαίνοντας!

I have got… – Γ΄ τάξη Αγγλικά 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/zografizoyme-tin-eirini-1506
https://www.protypa.gr/tenis-apo-tin-atomikotita-sti-syllogikotita-1448
https://www.protypa.gr/mia-omada-oloi-mazi-1514
https://www.protypa.gr/agglika-me-fantasia-diadrasi-kai-paichnidi-1475


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 2 1

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, την 
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου αυτοσυστήθηκαν στους συμμαθητές τους, 
έκαναν posters, power point presentations και videos και εξασκήθηκαν 
στη γλώσσα. Μαθαίνουμε να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και το περι-
βάλλον μας, να συζητάμε αλλά και να ακούμε. Μέσω της βιωματικής μά-
θησης και του διαλόγου στα Αγγλικά, τα παιδιά μας κατανοούν καλύτερα 
και, παράλληλα, γνωρίζουν περισσότερα τόσο γι’ αυτά τα ίδια όσο και για 
τους συμμαθητές τους. Nice to meet you guys!

Nice to meet you! – Δ΄ τάξη Αγγλικά

Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης διδάχτηκαν την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στο μά-
θημα των Αγγλικών τον Simple Past και κλήθηκαν να τον εφαρμόσουν σε 
ασκήσεις. Παράλληλα, για να τον εντυπώσουν, ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο 
και γνώρισαν δύο σπουδαίες προσωπικότητες, τον ζωγράφο Leonardo Da 
Vinci και τον επιστήμονα Thomas Edison. Έτσι, έμαθαν, με διασκεδαστικό 
τρόπο, για την προσωπικότητα και το έργο τους, κάνοντας, παράλληλα, 
εξάσκηση στη θεωρία που διδάχτηκαν! Είχε πλάκα…

We learned about Da Vinci 
and Edison – Ε΄ τάξη Αγγλικά

«Η γνώση είναι όπως ένα ταξίδι: Προετοιμαζόμαστε, ψάχνουμε, ζούμε!». 
Έτσι έκλεισε την ομιλία του ο Κώστας Βασιλείου, ιδρυτής και Πρόεδρος 
της Eduact και πρεσβευτής STEM προγραμμάτων και διαγωνισμών ρομπο-
τικής της FIRST® στην Ελλάδα. Ο κ. Βασιλείου βρέθηκε την Παρασκευή 26 
Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας και τη γέμισε 
με ιδέες, ενέργεια και… έμπνευση! Ήρθε με μία βαλίτσα γεμάτη LEGO, τα 
οποία και χρησιμοποίησε ως μέσο διδασκαλίας. 

Μαθαίνουμε από την Eduact και 
τον Κώστα Βασιλείου – Στ΄ τάξη

Εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του 
εξοπλισμού που υπάρχει σε κάθε τάξη του σχολείου μας! Έτσι, οι μαθητές 
μας της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου το Ενυδρείο 
Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά ενυδρεία της 
Ευρώπης. Αρχικά, συζήτησαν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γλώσ-
σας, για τον θαλάσσιο κόσμο αλλά και γι’ αυτόν της στεριάς. Έπειτα «μιμή-
θηκαν» την υποθαλάσσια ζωή μέσω δραματουργικών παιχνιδιών και στη 
συνέχεια, είδαν «από κοντά» και γνώρισαν το φυσικό της περιβάλλον, τον 
βυθό.

Kρήτη-Θεσσαλονίκη ένας διαδραστικός πίνακας δρόμος…!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/den-to-ixera-oti-eiches-adelfo-1499
https://www.protypa.gr/da-vinci-kai-edison-o-kathenas-sto-eidos-toy-kai-meis-ston-simple-past-1526
https://www.protypa.gr/i-gnosi-einai-opos-ena-taxidi-proetoimazomaste-psachnoyme-zoyme-1521
https://www.protypa.gr/kriti-thessaloniki-enas-diadrastikos-pinakas-dromos-1442
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Στην επόμενη ζαριά φτάσαμε… αρχαία Ολυμπία!- Δ΄ τάξη

Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το NOUS 
Institute of Digital Learning & Communication. Εκεί παρακολούθησαν το 
ψηφιακό project «Ψηφιακός Χάρτης της Φύσης», ξεναγήθηκαν στους χώ-
ρους του Ινστιτούτου και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία. Μέσω της επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
νέα ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες και, παράλληλα, να ευαισθητοποιη-
θούν σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, θέμα που απασχολεί 
πάντα τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, αφού συζήτησαν στα τμήματά τους, στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Ιστορίας, για την Ελληνική Επανάσταση και τον Μακεδο-
νικό Αγώνα, επισκέφτηκαν την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου το Μουσείο Μακεδο-
νικού Αγώνα και περιηγήθηκαν στις μόνιμες εκθέσεις του. Η ξενάγηση κέ-
ντρισε το ενδιαφέρον τους, ενώ γνώρισαν τα ιστορικά πρόσωπα της εποχής 
και τις δράσεις τους μέσω των διαδραστικών παιχνιδιών, που αποτελούν τμή-
μα των εκθέσεων. Έτσι, αποκρυπτογράφησαν μηνύματα, έβαλαν υπογραφές 
και σφραγίδες σε επίσημα έγγραφα και έλυσαν γρίφους που «καθόρισαν» την 
έκβαση του αγώνα. Μαθαίνουμε την ιστορία μας και γινόμαστε μέρος της, 
μέσω της συμμετοχής μας σε μουσειακές εκθέσεις.

Τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια μας, με αφορμή τη θεματική της εβδο-
μάδας που σχετίζεται με το σώμα και τον αθλητισμό, επισκέφτηκαν με τις 
νηπιαγωγούς τους το Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο την Πέμπτη 4 Νοεμ-
βρίου. Εκεί, αφού άκουσαν για τα αθλήματα του στίβου και ενημερώθηκαν 
για τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στη διαδικασία, με την παρότρυνση 
των ομιλητών τους, να τα δοκιμάσουν. Γέλασαν, γυμνάστηκαν και, φυσικά, 
το διασκέδασαν!

Διδασκόμαστε την ιστορία μας διαδραστικά! - Στ΄ τάξη

Πότε ξεκίνησαν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Aγώνες και πού; Ποια αθλήματα 
περιλαμβάνονταν σ’ αυτούς; Ποιο ήταν το έπαθλο τότε και ποιοι ήταν οι 
πιο γνωστοί Ολυμπιονίκες της αρχαιότητας; Τα παιδιά μας της Δ΄ Τάξης 
άκουσαν όλη την ιστορία της θρυλικής αθλητικής διοργάνωσης από τους 
πιο κατάλληλους, αφού βρέθηκαν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου στο Ολυμπι-
ακό Μουσείο και παρακολούθησαν την έκθεση για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αρχαιότητας. Και ενώ δοκίμασαν κάποια απ’ τα αθλήματα και 
άκουσαν για τον θεσμό αυτό, ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους μ’ ένα παι-
χνίδι γνώσεων στο οποίο ο τελικός προορισμός ήταν… φυσικά η αρχαία 
Ολυμπία!

Έτοιμοι; Φύγαμε για τα… 1ΟΟ μέτρα! 
Νήπια και Προνήπια

Προστατεύω το περιβάλλον με Νου(ς)! - Ε΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://i-nous.org/word/
http://i-nous.org/word/
https://www.protypa.gr/stin-epomeni-zaria-ftasame-archaia-olympia-1447
https://www.protypa.gr/etoimoi-fygame-gia-ta-100-metra-1462
https://www.protypa.gr/prostateyo-to-perivallon-me-noy-s-1470
https://www.protypa.gr/mathainoyme-tin-istoria-mas-diadrastika-1460
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Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου τα πρωτάκια μας επισκέφτηκαν κατά τμή-
ματα το Κτήμα Δέδα, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με 
θέμα τη «Διατροφή». Αφού πήραμε τα πρώτα μας ερεθίσματα στις τάξεις 
μας, ήρθε η στιγμή να διαπιστώσουμε πώς και από πού βγαίνει το σταφύ-
λι, το καρότο, το μαρούλι. Και αφού ήρθαμε σε επαφή με την καλλιέργειά 
τους,  σειρά είχε το ακόνισμα του νου. Παίξαμε το παιχνίδι του κρυμμένου 
θησαυρού, λύσαμε γρίφους και συζητήσαμε για θέματα διατροφής και πε-
ριβάλλοντος με την ομάδα «Ιχνηλάτης Ονείρων» μέσα στο φθινοπωρινό 
τοπίο. Τέλος, ήρθαμε σε επαφή με τα ζωάκια του κτήματος, παίξαμε με 
πηλό και άλλα φυσικά υλικά και φάγαμε φρέσκα φρούτα από το κτήμα. 

Ας επιστρέψουμε στη φύση! Α΄ τάξη  

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» την Τετάρτη 11 
Νοεμβρίου με αφορμή τη θεματική της εβδομάδας «Ο Θαυμαστός Κό-
σμος των Ζώων» συζήτησαν με τις παιδαγωγούς τους γι’ αυτά, ζωγράφι-
σαν και έκαναν κατασκευές, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο, άκουσαν 
τραγουδάκια για τα ζώα και χόρεψαν τραγουδώντας για το μικράκι ελε-
φαντάκι. Θα μπορούσε η θεματική να ολοκληρωθεί στο Σχολείο μας, αλλά 
επειδή η βιωματική μάθηση είναι καλύτερη, τα παιδιά μας επισκέφθηκαν 
το Κτήμα Δέδα, ακολουθώντας όλα τα μέτρα προστασίας. 

Σεβάχ, Έλβις, Πέρλα, κι εσείς εδώ; 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου τα νηπιάκια μας επισκέφτηκαν, στο 
πλαίσιο της εβδομαδιαίας θεματικής τους «Μικροί επιστήμονες… εν 
δράσει», το ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας και συγκεκριμένα το Μουσείο Τεχνολογίας που στεγάζεται 
σ’ αυτό. Μαζί με τις νηπιαγωγούς τους παρακολούθησαν τις τρεις εκθέσεις 
του μουσείου, συμμετείχαν στα διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα και 
έτσι έμαθαν με βιωματικό τρόπο την ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογί-
ας. Πώς νομίζετε ότι φτιάχτηκαν οι τριήρεις, ο αστρολάβος και το σύστημα 
υδροδότησης τότε;

Αυτό φωτίζει - Νήπια 

Είδαμε έναν άλλο… κόσμο! – Β΄ τάξη   
Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Βλέπω με τα μάτια της 

καρδιάς μου», τα παιδιά μας της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν την Πέμπτη 
12 Νοεμβρίου τη Σχολή Τυφλών, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν με 
βιωματικό τρόπο έναν άλλο κόσμο!  Ενημερώθηκαν και συζήτησαν για 
άτομα με προβλήματα όρασης, για την καθημερινότητα και τον τρόπο 
επικοινωνίας τους, δακτυλογράφησαν στη γραφομηχανή τα ονόματά 
τους και διάφορες λεξούλες σε Μπράιγ, γνώρισαν το σκάκι των τυφλών 
και έπαιξαν μ’ αυτό. για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tak-tak-tak-pro-ty-pa-1479
https://www.protypa.gr/as-gyrisoyme-fys-i-ika-1471
https://www.protypa.gr/sevach-elvis-perla-ki-eseis-edo-1483
https://www.protypa.gr/ayto-fotizei-1509
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Τα προνηπιάκια μας ασχολήθηκαν με την κυκλοφοριακή αγωγή και 
συζήτησαν γι’ αυτήν με τις νηπιαγωγούς τους την Τρίτη 16 Νοεμβρίου. 
Επίσης, δραματοποίησαν επαγγέλματα που σχετίζονται με τα Μέσα Με-
ταφοράς και κατασκεύασαν τα δικά τους φανάρια, καθώς και παζλ σχετι-
κά με τη θεματική. Όμως και τα νηπιάκια μας απασχόλησε το ζήτημα της 
ασφάλειας και της αυτοπροστασίας. 

Κυκλοφορώ με ασφάλεια και
αυτοπροστατεύομαι - Προνήπια και Νήπια

Η πυξίδα μάς δείχνει την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσου-
με, τον προσανατολισμό μας. Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού, τα παιδιά μας έμαθαν να 
φτιάχνουν τη δική τους πυξίδα για να εντοπίζουν τα σημεία του ορίζο-
ντα. Υλικά τους: ένας μαγνήτης, μία καρφίτσα, ένα μικρό φύλλο και νερό. 
Με τη βοήθεια του δασκάλου τους και διάθεση για γνώση έμαθαν πως ο 
προσανατολισμός κρύβεται στα απλά πράγματα!

Ο προσανατολισμός δε θέλει κόπο, 
θέλει τρόπο! - Ε΄ τάξη

Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης, στο πλαί-
σιο των Eργαστηρίων Δεξιοτήτων, ενεργοποίησαν τις αισθήσεις τους και 
έμαθαν να αναγνωρίζουν υλικά. Τα παιδιά μας έβαλαν αντισηπτικό, 
έκλεισαν τα μάτια τους και με τη βοήθεια της δασκάλας τους ψηλάφησαν 
αντικείμενα και αναγνώρισαν τις υφές και τη σύστασή τους... Μαθαίνου-
με να ενεργοποιούμε όλες μας τις λειτουργίες και να μπαίνουμε στη θέση 
του άλλου μέσω του παιχνιδιού και της διάδρασης!

Αυτό είναι… χαρτί! - Β΄ τάξη

Αλεύρι είναι… - Προνήπια 
Θέλω να πετάξω αλεύρι, να ζυμώσω, να παίξω με τον πηλό και  μετά… 

να χρωματίσω τα χεράκια μου και να αφήσω το αποτύπωμά μου στον 
τοίχο! Μπορώ; Α, δε θέλω να είμαι μόνος μου σ’ αυτό. Θέλω και τα παιδιά, 
τους συμμαθητές και την «κυρία» μου. Γίνεται; Κι όμως έγινε και μάλιστα, 
ελεγχόμενα και με προστασία. Τα προνηπιάκια μας βρέθηκαν τη Δευ-
τέρα 29 Νοεμβρίου στον πολυχώρο ψυχικής υγείας Sensory & Messy 
Play/ Ψυχολο-Υγεία και μαζί με τις νηπιαγωγούς  τους είχαν την ευκαιρία 
να παίξουν το Sensory & Messy Play.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ayto-einai-charti-1457
https://www.protypa.gr/o-prosanatolismos-de-thelei-kopo-thelei-tropo-1444
https://www.protypa.gr/aleyri-einai-1524
https://www.protypa.gr/kykloforo-me-asfaleia-kai-aytoprostateyomai-1490
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Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου τα προνηπιάκια μας ολοκλήρωσαν τη θεμα-
τική «Σώμα και αθλητισμός» που στόχο είχε να γνωρίσουν το σώμα και 
τις λειτουργίες του, να κατανοήσουν τη σημασία της άθλησης και να έρ-
θουν σε επαφή με αθλήματα που πιθανόν δε γνώριζαν. Έτσι, έπαιξαν «πει-
ραγμένο» βόλεϊ στην τάξη τους, κάνοντας για φιλέ τις καρεκλίτσες τους 
και για μπάλα ένα χαρτί. Έριξαν το ζάρι του αθλητισμού και εκτέλεσαν την 
οδηγία που τους ζητούσε. 

Το ζούμε… αθλητικά! Προνήπια

Και τα νηπιάκια μας είχαν ως θεματική της εβδομάδας τους την ενότητα 
«Σώμα και αθλητισμός», στο πλαίσιο της οποίας συζήτησαν, επίσης, για 
το σώμα, τα χαρακτηριστικά και τα όργανά του, καθώς και για τη σπουδαι-
ότητα της εκγύμνασής τους. Έτσι, τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, πέρα από τις 
κατασκευές και τις ζωγραφιές τους, συμπλήρωσαν έντυπο υλικό σχετικό 
μ’ αυτή τη θεματική και, φυσικά, έπαιξαν παιχνίδια και γυμνάστηκαν με τις 
νηπιαγωγούς τους. Και επειδή κάποια πράγματα είναι κλασικά και αγαπη-
μένα, στο τέλος, είπαμε να μάθουμε να παίζουμε κουτσό!

Σαν το κουτσό δεν έχει - Νηπιαγωγείο

Η Ιστορία έχει το… δημιουργικό της κομμάτι. Πέρα από τους ήρωες, 
τους θεούς και τις θεές για τους οποίους μαθαίνουμε καθημερινά, τα 
παιδιά μας της Γ΄ τάξης  κατασκεύασαν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 
με ένα απλό κουτί παπουτσιών το περιβόητο κουτί της Πανδώρας, που 
έφερε στον κόσμο όλα τα δεινά, ως τιμωρία του Δία. Οι αράχνες κουβα-
λούσαν το βάρος των δεινών και το περιστέρι, φυσικά, την «Ελπίδα». Όλα 
μαζί «φώλιασαν» στα πολύχρωμα κουτιά των μικρών καλλιτεχνών και το 
αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Να το ανοίξω; - Γ΄ τάξη

Mαθαίνουμε για τα ζωάκια και τα χρώματα 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» την Παρασκευή 5 
Νοεμβρίου άκουσαν παραμύθια, συζήτησαν με τις παιδαγωγούς τους για 
το φυσικό περιβάλλον, τις αποχρώσεις που συναντά κανείς σ’ αυτό, καθώς 
και για τα έμβια όντα. Ύστερα ζωγράφισαν και βγήκαν στην αυλή παρατη-
ρώντας προσεκτικά, μήπως και συναντήσουν κάποιο ζωάκι απ’ αυτά που 
είδαν στα βιβλία τους. για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mathainoyme-gia-ta-zoakia-kai-ta-chromata-1458
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-to-zoyne-athlitika-1465
https://www.protypa.gr/san-to-koytso-den-exei-1466
https://www.protypa.gr/na-to-anoixo-1478
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Ο μύθος του Τάγκραμ για τον σοφό που μετέφερε ένα πολύτιμο γυαλί για 
έναν ξεχωριστό βασιλιά, καθώς κι ένα πρωτότυπο βίντεο για τον άνθρωπο 
Τάγκραμ που βρήκε τη φιλία πλαισίωσαν το μάθημα για τα «Γεωμετρικά 
σχήματα και σώματα» την Τρίτη 16 Νοεμβρίου. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, 
αφού κατανόησαν τη διαφορά του σχήματος από τα στερεά, κατασκεύα-
σαν το δικό τους Τάγκραμ και δημιούργησαν τα σχέδια που πρότεινε το 
σχολικό εγχειρίδιο αλλά και πολλά περισσότερα…

Τάγκραμ: Όταν τα Μαθηματικά μας ταξιδεύουν!

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου η εικαστικός προέτρεψε τα παιδιά μας της Γ΄ 
τάξης να αποτυπώσουν στο χαρτί το Σχολείο τους, δηλαδή το περιβάλ-
λον όπου περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους, και μάλιστα, επί πολλά 
χρόνια. Πώς είναι; Τι τους αρέσει; Ποιες είναι οι προτάσεις τους γι’ αυτό; 
Χρώματα, φύση και η ελληνική σημαία ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία 
που περιέλαβε η πλειοψηφία των έργων των μαθητών. Αγαπάμε το σχο-
λείο μας, εμπνεόμαστε απ’ αυτό και με το έναυσμα της δασκάλας μας το 
αποτυπώνουμε!

Το περιβάλλον που μας εμπνέει! 
Γ΄ τάξη

Το βέλος - Γ΄ τάξη
Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής τους «Μια 

ομάδα όλοι μαζί», τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης βγήκαν την Παρασκευή 13 
Νοεμβρίου με τη μουσικό του Σχολείου μας στην αυλή και γνωρίστηκαν 
καλύτερα τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τους συμμαθητές τους.  Προ-
ηγουμένως στην τάξη έδωσαν ρυθμό στο πρώτο τους τραγούδι ερμηνεύ-
οντάς το και στη συνέχεια, έδωσαν ήχο στο όνομά τους ζωγραφίζοντάς το 
στο φανταστικό δικό τους πεντάγραμμο. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Γ΄ τάξη

https://www.protypa.gr/to-velos-1630
https://www.protypa.gr/tagkram-otan-ta-mathhmatika-mas-taxideyoyn-1486
https://www.protypa.gr/otan-to-periballon-mas-empneei-1487
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Τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» μαθαίνουν από 
την προνηπιακή ηλικία να αγαπούν και να σέβονται τα ζώα. «Ο Θαυμα-
στός Κόσμος των Ζώων» αποτέλεσε τη θεματική τους τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες του Νοεμβρίου. Έτσι, τα μικρά μας είχαν όλο τον χρόνο να αφο-
μοιώσουν τις πληροφορίες που δέχονταν και να κατανοήσουν στην ουσία 
της την αξία της προστασίας των ζώων και της φιλίας τους με αυτά. Όλες 
οι δραστηριότητες που πραγματοποίησαν με τις παιδαγωγούς τους, όπως 
ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, χειροτεχνίες, ζωγραφιές, κουκλοθέατρο, 
επίσκεψη στο Κτήμα Δέδα, εξορμήσεις στην αυλή, είχαν σχέση με τα ζώα. 

Γύρω γύρω όλοι, στη μέση το… αλογάκι!

Όταν συναντήσαμε τη… Βeebot! - Νήπια
Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου τα νηπιάκια μας «συνάντησαν» και 

έπαιξαν με τη Beebot, τη μελισσούλα ρομπότ. Συγκεκριμένα, παρακο-
λούθησαν ένα εργαστήριο ρομποτικής, ειδικά διαμορφωμένο γι’ αυτά, 
από την καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου μας, ώστε να κάνουν 
την πρώτη τους γνωριμία με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική. 
Πρώτα άκουσαν από την εκπαιδευτικό μας βασικές έννοιες του προγραμ-
ματισμού και ύστερα, με τη βοήθεια δύο χαρτών, ακολούθησαν τις οδη-
γίες και «ταξίδεψαν» με τη Beebot στην πόλη και το χαμένο νησί. Ερχόμα-
στε σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τη φιλοσοφία τους από νηπιακή 
ηλικία μέσω του παιχνιδιού και της διάδρασης!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης εκφρά-
στηκαν με τη συζήτηση αλλά και τη γυμναστική. Αρχικά, στην τάξη τους 
έμαθαν να λένε πώς αισθάνονται, χωρίς να δειλιάζουν, να εξωτερικεύ-
ουν τις σκέψεις τους στον δάσκαλο και τους συμμαθητές τους, να ακούν 
τον συνομιλητή τους και να σέβονται τη γνώμη του, να λένε την αλήθεια 
τους χωρίς ντροπή, με τόλμη. Έπειτα, βγήκαν στη φθινοπωρινή αυλή όλοι 
μαζί ως ομάδα και γυμνάστηκαν. Αποφορτίστηκαν και γέμισαν ενέργεια 
και ευεξία. 

Κοινωνικοποιούμαι, εκφράζομαι και 
γυμνάζομαι… -  Ε΄ τάξη  

για περισσότερα…

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

https://www.protypa.gr/otan-ta-nipiakia-synantisan-ti-veebot-1504
https://www.protypa.gr/gyrw-gyrw-oloi-sth-mesh-to-alogaki-1522
https://www.protypa.gr/aisthanomai-chara-1501

