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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

Αγαπημένοι μας, μικροί και μεγάλοι, καλωσορίσατε και πάλι στο Σχολείο μας! Να έχουμε μία υγιή και δημιουργική χρο-
νιά με κέφι, γνώση και χαρά!

Μολύβι, γόμα, νέα και… ευχές!
Το πρώτο κουδούνι του 2023 χτύπησε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου μετά τις δεκαπενθήμερες διακοπές των Χριστου-

γέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Τα παιδιά μας, όπως και όλη η οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων, 
ήταν εδώ για να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά και κεράσματα, λόγω των εορτών, να μοιραστούν τα νέα τους και, 
φυσικά, για να… μάθουν! Οι μαθητές μας ξεκίνησαν κανονικά το πρόγραμμά τους, οι μεγαλύτεροι προχωρώντας στη 
διδακτέα ύλη και οι μικρότεροι κάνοντας μία καλή επανάληψη όσων έχουν διδαχθεί ως τώρα. Όσο για τα μικρά μας του 
Νηπιαγωγείου, έκαναν μία ομαλή προσαρμογή στον χώρο μας, ξαναήρθαν σε επαφή με τους συμμαθητές και τις νηπια-
γωγούς τους, κεράστηκαν μεταξύ τους, ξεκίνησαν να μιλούν για τον χρόνο και τις αλλαγές του, ενώ δεν παρέλειψαν να 
παίξουν και να διασκεδάσουν στη χειμωνιάτικη αυλή μας. 

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/molybi-goma-nea-kai-eyxes-2319
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Τα μικράκια μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» γνώρισαν τους 
Τρεις Ιεράρχες μέσα από τις εξιστορήσεις των παιδαγωγών τους για τις 
δράσεις και τον βίο τους. Στο τέλος, κλήθηκαν να τους αναγνωρίσουν μέσα 
από εικόνες και συζήτησαν για αυτά που τους εντυπωσίασαν.

Γνωρίσαμε το έργο και τις δράσεις τους 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Με κατασκευές που πραγματοποίησαν ειδικά για την ημέρα αυτή τίμησαν 
τα νηπιάκια μας «των Τριών Ιεραρχών τη γιορτή». Επίσης, έπιασαν μπογιές 
και χαρτί και ζωγράφισαν παίρνοντας έμπνευση από τη ζωή και το έργο τους. 

Κατασκευούλες και ζωγραφιές – Νηπιαγωγείο

Παλιό, καλό, παραδοσιακό έθιμο, η κοπή της βασιλόπιτας τηρείται πιστά 
από τις ελληνικές οικογένειες στην αρχή κάθε χρόνου. Έτσι, δε θα μπορούσε 
να λείψει και από τη δική μας! Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου υποδεχτήκαμε τη 
νέα χρονιά κόβοντας την πίτα μας σε κάθε τμήμα. Ευχές, γέλια και πειράγμα-
τα ακούστηκαν στις αίθουσές μας. Άραγε ήταν ένας ή πολλοί οι τυχεροί; Και 
του χρόνου!

Οι τυχεροί και το φλουρί!  

Τους Τρεις Μεγίστους Φωστήρες, τους προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, τιμήσαμε στο Σχολείο μας μέσα 
από διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιήσαμε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου: 

Για τους προστάτες μας Τρεις Ιεράρχες 

Το Δημοτικό μας σύσσωμο τίμησε τη μεγάλη σχολική γιορτή. Συγκεντρω-
θήκαμε στην κεντρική αυλή των εγκαταστάσεών μας, για να ακούσουμε μία 
ενημερωτική ομιλία για το έργο και τις προσωπικότητες των Μεγίστων 
Φωστήρων. Τα παιδιά μας έμαθαν πώς ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο 
Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τις γνώσεις, αλλά κυρίως με τον 
ανθρωπισμό τους μετέβαλαν ριζικά όχι μόνο τα θρησκευτικά, αλλά και τα 
εκπαιδευτικά ζητήματα.

Ενημερωτική ομιλία – Δημοτικό 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/koph-basilopitas-se-kathe-tmhma-toy-dhmotikoy-mas-2335
https://www.protypa.gr/o-paidikos-stathmos-mas-protypa-2-4-tima-toys-treis-ierarxes-2336
https://www.protypa.gr/kataskeyoyles-kai-zwgrafies-2367
https://www.protypa.gr/giortazoyme-toy-treis-ierarxes-2337
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Μια ομάδα, μια αγκαλιά, χρώμα, κέφι, γνώση και τραγούδι! Την Τρίτη 31 
Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης με την καθηγήτρια των Αγγλι-
κών τους ετοίμασαν μια γιορτή για τη Γλωσσομάθεια και την παρουσία-
σαν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας. Ανέβηκαν πάνω στη σκηνή 
της αίθουσας θεάτρου και τη γέμισαν με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό 
τους και επέδειξαν σε όλους τις γνώσεις και την ευχέρεια τους στην αγγλική 
γλώσσα. Το αποτέλεσμα; Το θερμότερο χειροκρότημα ως επιβράβευση της 
εξαιρετικής παρουσίασής τους.

Γιορτή Γλωσσομάθειας 
Α΄ τάξη - Αγγλικά 

Είμαι, είσαι, είναι… Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 
μαζί με την καθηγήτρια των Αγγλικών τους συνδύασαν το παιχνίδι με τη 
γνώση μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Πήραν τα Lego τους 
και ζωγράφισαν σ’ αυτά το ρήμα “be” ολογράφως αλλά και με τον σύντομο 
τρόπο. Κατανόησαν την έννοια του ρήματος, εξάσκησαν τα αγγλικά τους και 
ταυτόχρονα έπαιξαν και δημιούργησαν. 

Let it… BE! - Β΄ τάξη - Αγγλικά! 

Τα παιδιά μας του τμήματος δημιουργικής απασχόλησης Tae Kwon Do 
του Δημοτικού  έδωσαν εξετάσεις για την απόκτηση ζωνών. Δοκιμάστηκαν 
στις τεχνικές χεριών εν στάση και βαδίζοντας, ποδιών και σε στόχους εν στά-
ση. Αυτοσυγκέντρωση, ευγένεια και αυτοπειθαρχία είναι μόνο μερικές 
από τις βασικές αρχές που έχουν καλλιεργήσει μέσα από την ενεργή ενα-
σχόλησή τους με το άθλημα. Γονείς και εκπαιδευτές παρακολούθησαν με 
θαυμασμό την εξέλιξη των μικρών μας αθλητών. Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά μας!

Διαπρέπουμε στην κατάκτηση ζωνών 
Τμήμα Tae Kwon Do  

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μα-
θήματος των Αγγλικών, δημιούργησαν με εργαλεία τη φαντασία και την οι-
κολογική τους συνείδηση ατομικά projects που  αποτύπωσαν τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την προστασία του δάσους. Τις εργασίες τους συνόδευαν 
ιδέες-λεζάντες γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες αφορούσαν σκέ-
ψεις γύρω από την ασφάλεια και μέριμνα του περιβάλλοντος. 

Protecting the forest
Γ΄ τάξη Αγγλικά   

Ζωγραφιές, μακέτες και κολάζ δημιουργήθηκαν από τους μαθητές μας, επιλέγοντας ο καθένας τον δικό του τρόπο 
έκφρασης. Μέσα από τις δράσεις μας μάθαμε να κοιτάζουμε το δάσος συλλογικά, με σεβασμό και αγάπη. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-kai-ta-nipiakia-mas-diaprepoyn-kai-stis-polemikes-technes-2341
https://www.protypa.gr/ta-prwtakia-mas-mia-agkalia-2338
https://www.protypa.gr/xtizontas-sterees-baseis-sta-agglika-2325
https://www.protypa.gr/prostateyoyme-to-dasos-2328
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Το ενισχυτικό τμήμα Γερμανικών για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Γερμανική 
Σχολή αξιοποίησε τις ημέρες της δεύτερης εβδομάδας των διακοπών κάνο-
ντας μαθήματα για την προετοιμασία των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης.  

Γερμανικά και στις διακοπές!

Έχοντας ως στόχο την εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση, τα Πρότυπα Εκ-
παιδευτήρια Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν επιμορφωτικές συναντήσεις 
με θέμα την αποτελεσματική επικοινωνία. Τις συναντήσεις παρακολού-
θησαν ανά ομάδες όλοι οι εργαζόμενοι του Σχολείου μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τους ομιλητές της Lever Learning-Human Resources Development, 
θυγατρικής του Ομίλου Σαμαράς και συνεργάτες, για τις στοχευμένες ειση-
γήσεις τους.  

Επιμορφωτικά σεμινάρια για όλους τους εργαζόμενους 
των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων!

Όσο για τα μικράκια μας του Νηπιαγωγείου, πέρασαν δημιουργικό χρό-
νο πραγματοποιώντας μια σειρά δραστηριοτήτων. Παραμυθάκια, παιχνί-
δια στις τάξεις και στην αυλή, τραγουδάκια και χορός ήταν οι πρώτες δρα-
στηριότητες με τις οποίες καταπιάστηκαν τη φετινή χρονιά! 

«2023 σε καλωσορίζουμε χρωματιστά με γνώση και χαμόγελο!»

Περάσαμε δημιουργικό χρόνο
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση Νηπιαγωγείου 

Ένα πολύχρωμο ξεκίνημα με γνώση 

Τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης του Δημοτικού ξεκί-
νησαν τη νέα χρονιά στο Σχολείο μας με…. χρώματα και κέφι! Ήρθαν την 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου και σκόρπισαν ενέργεια και χαρά με το γέλιο και τις φω-
νούλες τους. Ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά και πιάσαμε δουλειά… 
Πινέλα, μπαλόνια, χαρτόνια και, φυσικά, εορταστική διάθεση μαζί με αντί-
στοιχη μουσική στον διαδραστικό πίνακα τους τάξης μας ήταν μερικές μόνο 
από τις δράσεις μας, που περιέλαβαν και το πρώτο ομαδικό κολάζ του νέου 
έτους! 

1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση Δημοτικού 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ena-polychromo-xekinima-me-gnosi-2309
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-toy-nipiagogeioy-tis-10minis-kai-11minis-foitisis-synechizoyn-na-pernoyn-dimioyrgiko-chrono-2318
https://www.protypa.gr/germanika-kai-stis-diakopes-2368
https://www.protypa.gr/epimorfotika-seminaria-gia-oli-tin-koinotita-mas-2331
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Τα μικράκια μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» επισκέφτηκαν το 
Θέατρο Σοφούλη και παρακολούθησαν την παράσταση «Μικροί Κύριοι 
- Μικρές Κυρίες: Η δύναμη της φιλίας» τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Τα 
παιδιά μας ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου και ταυτόχρονα κα-
τανόησαν ακόμη περισσότερο έννοιες όπως η φιλία, η αγάπη, ο σεβασμός 
απέναντι στον άλλον. Μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε και γνωρίζουμε τον κό-
σμο και τον πολιτισμό.

Πήγαμε θέατρο
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογί-
ας και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάν’ το να σταθεί». 
Οι μαθητές μας με άξονα το κέντρο βάρους, τη βαρύτητα και τη ροπή δη-
μιούργησαν με τη φαντασία τους διάφορες κατασκευές με κύριο στόχο την 
ισορροπία!

Με κύριο στόχο την ισορροπία
Ε΄ τάξη

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα «Η επιστήμη των αθλημάτων». Συζήτησαν με τις υπεύθυνες 
του προγράμματος, επεξεργάστηκαν το φωτογραφικό υλικό και αναγνώρι-
σαν μέσα απ’ αυτό ολυμπιονίκες και ολυμπιακά αθλήματα. Χρησιμοποίησαν 
τον εξομοιωτή αθλημάτων και μέτρησης σωματικών ικανοτήτων, δοκιμά-
στηκαν στην ισορροπία, την ευλυγισία, τα αντανακλαστικά και, φυσικά, δι-
ασκέδασαν!

«Η επιστήμη των αθλημάτων» στο Ολυμπιακό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης - Δ΄ τάξη

Συγκεντρώνουμε καπάκια για καλό σκοπό! - Ε΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο της αειφορίας, παρέδωσαν στο 

ειδικό κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης που ήρθε στις εγκαταστάσεις μας 
την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου τα καπάκια που συγκεντρώνονται σε όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου σε ειδικούς κάδους συλλογής στους χώρους μας. Η συ-
γκέντρωση και η προσφορά των καπακιών στον δήμο γίνεται με σκοπό την 
αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Προστατεύουμε το περιβάλλον και ταυ-
τόχρονα βοηθάμε τους συνανθρώπους μας.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kan-to-na-stathei-gia-toys-mathites-tis-e-taxis-mas-2326
https://www.protypa.gr/o-paidikos-stathmos-mas-protypa-2-4-paei-theatro-2330
https://www.protypa.gr/mathainoyme-gia-tin-athlisi-episkeptomenoi-to-olympiako-moyseio-thessalonikis-2327
https://www.protypa.gr/xtizontas-oikologikh-syneidhsh-gia-kalo-skopo-2347
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Τα μικράκια μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» αφιέρωσαν την 
Τρίτη 10 Ιανουαρίου στα παιχνίδια! Έμαθαν τα πιο κλασικά παιχνίδια καλλι-
εργώντας ταυτόχρονα την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Αφού διάβασαν 
παραμυθάκια σχετικά με αυτά, πέρασαν και στην πράξη. Ντόμινο,  βόλοι, 
σβούρα, «Η μικρή Ελένη» είναι μερικά μόνο από τα παιχνίδια που έμαθαν. 

Παίζουμε; 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου τα νηπιάκια μας μέσα από ποικίλες δράσεις 
κατάλαβαν πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος, πώς μεταβάλλεται και ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής του. Δημιούργησαν τα δικά τους ημερολόγια 
με την αλφαβήτα. Επέλεξαν το σύμβολο της μέρας και της νύχτας. Άκουσαν 
παραμυθάκια για ήρωες που ζουν τη μέρα και για άλλους που δρουν τη νύχτα. 

Πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος;  
Νήπια

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και γνώρισαν βιωματικά τους ήρωες και τα 
γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου.  Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα» 
και εξέφρασαν στους υπεύθυνους τις απορίες τους, αφού προηγουμένως 
είχαν διδαχτεί και συζητήσει την ιστορία και στην τάξη τους στο σχετικό μά-
θημα. 

Μαθαίνοντας το παρελθόν μας 
ΣΤ΄ τάξη

Μία εξόρμηση για ενίσχυση των δεσμών φιλίας - Β΄ τάξη 
Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης επισκέ-

φτηκαν το Eco School Μπλε Μέλισσα, στο πλαίσιο των εργαστηρίων δε-
ξιοτήτων και της θεματικής «Στη δικιά μας τάξη κάνουμε τη φιλία πράξη». 
Μέσα από τη συμμετοχή τους σε δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια ενίσχυσαν 
με βιωματικό τρόπο την ενσυναίσθηση, την έκφραση συναισθημάτων και τη 
συνεργασία. Μίλησαν για τα δικαιώματά τους ως άτομα, αλλά και τα δικαι-
ώματα των άλλων μέσα στην ομάδα. Έπαιξαν, ζωγράφισαν, κινήθηκαν στον 
χώρο και εκφράστηκαν.

Σχεδίασαν το δέντρο των εποχών και των μηνών. Είδαν προσωποποιημένες τις εποχές και συζήτησαν για τα χαρακτη-
ριστικά της καθεμίας. Ζωγράφισαν το παράθυρο του χρόνου, αναπαριστώντας σ’ αυτό όποια εποχή ήθελαν. Έπαιξαν 
ακροστιχίδα με τις εποχές και τους μήνες. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mia-ekpaideytikh-ekdromh-gia-ton-makedoniko-agwna-2345
https://www.protypa.gr/mia-exormisi-gia-enischysi-ton-desmon-filias-mas-2334
https://www.protypa.gr/paizoyme-2320
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-mas-mathainoyn-gia-ton-chrono-kai-tis-allages-toy-2323
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Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γλώσσας, συζήτησαν για τις αφίσες, το λεξιλόγιο που χρησι-
μοποιείται σ’ αυτές, τις εικόνες και τα μηνύματα που περνούν. Στη συνέχεια, 
προχώρησαν στη δημιουργία των δικών τους αφισών με θέμα τη δανειστική 
βιβλιοθήκη που ξεκίνησε να λειτουργεί στην τάξη τους. Χρώματα, βιβλία και 
αγάπη για τη γνώση και τη δημιουργία αποτέλεσαν τα «εργαλεία» που χρη-
σιμοποίησαν για την κατασκευή τους.

Τα νηπιάκια μας την εβδομάδα από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως 
την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου προχώρησαν σε μία σειρά δραστηριοτή-
των με βασική τους θεματική «Πατημασιές στο χιόνι». Στο πλαίσιό της τα 
βήματά τους τους πήγαν σε πολλά διαφορετικά σημεία: παρακολούθησαν 
στη γιγαντοοθόνη της σάλας μας το Βόρειο Σέλας και το δημιούργησαν σε 
τρισδιάστατη απεικόνιση με ξηρά παστέλ χρώματα στις τάξεις τους, είδαν 
και αναγνώρισαν στον χάρτη τόπους που απέχουν πολύ από εμάς, επισκέ-
φθηκαν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και παρατήρησαν τα εκθέματά του, 
κατασκεύασαν παγοδρόμιο, χόρεψαν και διασκέδασαν ακολουθώντας και 
αναγνωρίζοντας πατημασιές από ζωάκια. 

Χειμερινά περπατήματα! - Νήπια 

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρό-
τυπα 2-4» μίλησαν για τα φρούτα και τα λαχανικά. Γνώρισαν λωτούς, πορ-
τοκάλια, μανταρίνια και άλλα φρούτα εποχής. Έπαιξαν ακροστιχίδα τοποθε-
τώντας ένα αληθινό φρούτο στη σωστή θέση. Μύρισαν και άγγιξαν πράσα, 
μαρούλια, λάχανα. Είπαν ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό και με τη βοή-
θεια της παιδαγωγού τους έμαθαν αν περιέχει κάποιο από τα συστατικά που 
είχαν στο χειμωνιάτικο καλάθι οπωροκηπευτικών της τάξης. Τέλος, δημιούρ-
γησαν το δικό τους «δαγκωμένο» μήλο, βάφοντάς το με κόκκινη τέμπερα. 

Η τάξη μας μύρισε φρέσκο πορτοκάλι και πράσο!  
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»  

Τι είναι οι αφίσες; - Β΄ τάξη  

Ο χρόνος και οι αλλαγές του - Προνήπια 
Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου τα προνηπιάκια μας ασχολήθηκαν με τον 

χρόνο και τις αλλαγές του, πραγματοποιώντας ποικίλες δράσεις και δίνο-
ντάς του λάμψη και χρώμα! Έτσι, ζωγράφισαν χειμερινά γαντάκια, εξασκώ-
ντας ταυτόχρονα τα μαθηματικά και τη γραφή τους. Βγήκαν στη χειμωνιάτικη 
αυλή,  την παρατήρησαν και, φυσικά, έπαιξαν! Σχημάτισαν με τα σωματάκια 
τους ένα ρολόι και «γύρισαν» τον χρόνο. Στο τέλος, έδωσαν χρώμα και χρυ-
σόσκονη στο έτος, δημιουργώντας τα δικά τους πυροτεχνήματα για τη νέα 
χρόνια!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xeimerina-perpathmata-2329
https://www.protypa.gr/enimerotikes-afises-gia-tin-enarxi-daneistikis-vivliothikis-tis-taxis-mas-2324
https://www.protypa.gr/i-taxi-mas-myrizei-fresko-portokali-kai-praso-2322
https://www.protypa.gr/dinontas-lampsh-ston-xrono-2321
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Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης ολοκλήρωσαν τις 
τρίμηνες δράσεις του πρώτου εργαστηρίου δεξιοτήτων με θέμα: «Είμαι παιδί 
και έχω δικαίωμα». Έπαιξαν, ζωγράφισαν και συνεργάστηκαν ανά ομάδες δι-
ασκευάζοντας και ανεβάζοντας έργα στο κουκλοθέατρο της τάξης τους. 

Την εβδομάδα από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 20 
Ιανουαρίου τα προνηπιάκια μας ασχολήθηκαν με το θέμα των βιβλίων, 
γνωρίζοντας τον μαγικό κόσμο τους μέσω ποικίλων δράσεων. Μελέτησαν τό-
μους, κλήθηκαν να εντοπίσουν τίτλους και να τους διαβάσουν, ενώ έπαιξαν 
και τον χορό των βιβλίων. Επίσης, διάλεξαν και αντιστοίχισαν χαρακτήρες 
ηρώων και παρακολούθησαν στη γιγαντοοθόνη της σάλας του Νηπιαγωγεί-
ου μας ψηφιοποιημένα παραμυθάκια. 

Μαθαίνοντας για βιβλία και θέατρο!
Προνήπια

Είμαι παιδί και έχω δικαίωμα! 
Γ΄ τάξη 

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο της 
ενότητας της θερμότητας του μαθήματος της Φυσικής, πραγματοποίησαν 
ορισμένα πειράματα. Ασχολήθηκαν με τα φαινόμενα της τήξης και της πή-
ξης, του βρασμού και της εξάτμισης, καθώς και με στερεά, υγρά και αέρια. 
Και επειδή καταχάρηκαν τα πειράματα με τις ομάδες συμμαθητών τους στις 
οποίες χωρίστηκαν και έδρασαν, σκέφτηκαν να δείξουν τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα των δοκιμών τους στα νηπιάκια μας, για να τα εισάγουν στο 
κλίμα της Φυσικής! 

Πειραματιζόμαστε… παρέα! - Ε΄ τάξη και Νήπια

Έτσι, οι μαθητές μας έγιναν οι ίδιοι δάσκαλοι στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας. Παρουσίασαν τα πειράματα και απάντη-
σαν σε ερωτήσεις των μικρότερων παιδιών μας. Με αυτόν τον τρόπο όλοι κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το μοίρασμα 
της γνώσης.

Την ίδια εβδομάδα παρακολούθησαν στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» την παιδική κουκλοθε-
ατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», του διαχρονικού αριστουργήματος του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, από το 
Θέατρο Κούκλας Redicolo. Τα παιδιά μας ενθουσιάστηκαν, συγκινήθηκαν και «βίωσαν» τη γεμάτη μηνύματα ιστορία του 
Μικρού Πρίγκιπα. 

Μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους και κατάλαβαν τη 
σημασία και την αναγκαιότητα του σεβασμού απέναντι στον άλλο. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/eimai-paidi-kai-echo-dikaioma-2344
https://www.protypa.gr/mathainontas-gia-vivlia-kai-theatro-2333
https://www.protypa.gr/peiramatizomaste-parea-2332

