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Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό - Γπκλάζην 

 

Γηαθξίζεηο – Γηαγσληζκόο Φπζηθώλ 
Δπηζηεκώλ ζε Δ΄θαη η΄Γεκνηηθνύ 

Γηαθξίζεθαλ (νη 5 θαιύηεξνη καζεηέο αλά 

ηάμε) 

Δ’ Καιπαδάθε, Παπαδάθε,  Βαζηιάθε, 

Καξγησηάθεο, Λπζάλδξνπ  

η΄ ακαξάο, Καιπαδάθεο, Μέξηνγινπ, 

Εαραξάθε, Καξαηδαθέξε 

 Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο 2019   

Με μια μαηιά… 

Γηαθξίζεηο                                                                                       ζει.1                 

Γξάζεηο ζην ρνιείν- Βησκαηηθή κάζεζε            ζει  1 

Γλσξηκία κε ην πίηη ηεο Γπκλαζηηθήο ζην Διιεληθό ζει. 1      

CLIL Γ΄ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  Ζ εθδξνκή ζηελ Αθξόπνιε                                     ζει. 1 

Γηαγσληζκόο Υαξηζκάζεηα     ζει. 1 

Ρεηνξηθή   ζει.2 

Νεπηαγσγείν θαη Α΄ Γεκνηηθνύ:  αξαθνζηή θαη Καζαξά Γεπηέξα ζει. 2 

Βησκαηηθή κάζεζε – Μαζεκαηηθά Γ΄ δεκνηηθνύ ζει. 2 

Λνγνηερλία -  project       «Οη ζπγγξαθείο ζην ρνιείν»                                ζει. 3 

Γεκνηηθό – Παηδί θαη θηλεκαηνγξάθνο  ζει.3  

CLIL -  Δ΄ Γεκνηηθνύ – Φπζηθή   ζει. 3  

Πξνηάζεηο γηα γνλείο                               ζει. 4 

εκαληηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληάο                               ζει. 4 

        

ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ- ΔΝΔΡΓΟΗ ΠΟΛΗΣΔ 

      CLIL-Γ΄ Γεκνηηθνύ- Δπίζθεςε ζηελ Αθξόπνιε 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ηάμεο νινθιήξσζαλ ην project  γηα ηα Διγίλεηα Μάξκαξα. 

ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηώλ πνπ κηινύζαλ αγγιηθά,  ηνπο 

πιεζίαζαλ θαη ηνπο ελεκέξσζαλ, επηρεηξεκαηνινγώληαο γηα ηελ πξνζπάζεηα 

επηζηξνθήο ησλ Μαξκάξσλ. Μαδί κε ηηο αθίζεο πνπ κνίξαζαλ, ζπλέιεμαλ 

ππνγξαθέο από όζνπο ζπκθσλνύζαλ θαη ράξεθαλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ in vivo ηελ αγγιηθή γιώζζα! 

                   

Αζιεζε θαη Διεύζεξνο ρξόλνο 

Γλσξηκία κε ην «πίηη ηεο Γπκλαζηηθήο» 

 

Όινη νη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ 

επηζθέθηεθαλ «Σν ζπίηη ηεο 

Γπκλαζηηθήο» ζην Διιεληθό. 

Γηαζθέδαζαλ παίξλνληαο κέξνο ζε 

ζρεηηθέο γπκλαζηηθέο επηδείμεηο.  

Όινη είραλ λα κνηξαζηνύλ μερσξηζηέο 

εκπεηξίεο από ηελ επίζθεςε,  θαζώο 

δνθίκαζαλ θαη έθαλαλ αζθήζεηο κε όζν 

πην πνιιά  όξγαλα κπνξνύζαλ ! 

Πεξηκέλνπκε ηελ επόκελε θνξά κε 

ελζνπζηαζκό! 

Γηαγσληζκόο Υαξηζκάζεηα 

Σν άββαην 16 Μαξηίνπ δηεμήρζε ν 

δηαγσληζκόο Χαξηζκάζεηα ζην ζρνιείν 

καο. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ράξεθαλ πνιύ ηε θηινμελία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη όια είραλ λα πνπλ θάηη γηα 

ηηο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεηο πνπ 

θιήζεθαλ λα δηαιέμνπλ θαη λα 

απαληήζνπλ. Αλακέλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα. 
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Νεπηαγσγείν  - Α΄Γεκνηηθνύ   

 Γλσξίδνπκε γηα ηε αξαθνζηή θαη ηελ Καζαξά Γεπηέξα 

 

Δηθαζηηθά – Γιώζζα- Μαζεκαηηθά-

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Σα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

θαηαζθεύαζαλ ηελ                                              

«Κπξά αξαθνζηή» αμηνπνηώληαο 

ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ θαη 

επεμεξγάζηεθαλ ηα έζηκα πνπ  

ηζρύνπλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο 

Διιάδαο. 

 

Μαζεκαηηθά- Δηθαζηηθά 

Σα παηδηά ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ 

θαηαζθεύαζαλ ηνλ δηθό ηνπο 

ραξηαεηό κε δηάθνξα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα.  

 

Βησκαηηθή κάζεζε - Μαζεκαηηθά  

 

 

 

 

Η Γ΄ Γεκνηηθνύ ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

επηζθέθηεθε ηε ιατθή αγνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην Διιεληθό. 

Δθεί, ηα παηδηά πξαγκαηνπνίεζαλ 

εξσηήζεηο ζηνπο εκπόξνπο, 

εμνηθεηώζεθαλ κε ηα πξντόληα θαη 

ζηε ζπλέρεηα αγόξαζαλ ηα πιηθά 

πνπ απαηηνύληαλ πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλώζνπλ ην κεζεκεξηαλό ζην 

εζηηαηόξην ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

 

 

           Γπκλάζην : Ρεηνξηθή 

 

Η Β΄ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο 

Ρεηνξηθήο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή 

ησλ έμη ζθεπηόκελσλ θαπέισλ, γηα λα 

απαληήζεη ζηελ εξώηεζε «Πξέπεη ν γηνο 

λα αθνινπζεί ην επάγγεικα ηνπ 

παηέξα;» 

Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ 

εύξεζε ιύζεσλ ζην παξαπάλσ εξώηεκα 

«θνξώληαο» ηελ νπηηθή θάζε θαπέινπ:  

Η εύξεζε ιύζεο είλαη δηαθνξεηηθή 

αλάινγα κε ηνλ νπηηθή: 

- Απιέο πιεξνθνξίεο 

- Αξλεηηθέο ζθέςεηο 

- Θεηηθέο ζθέςεηο 

- πλαηζζήκαηα 

- Δλαιιαθηηθή ζθέςε 

- ύλζεζε όισλ ησλ παξαπάλσ 

νπηηθώλ 

Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ, γηαηί 

γλώξηζαλ λένπο ηξόπνπο ζθέςεο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή.  
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Σσνεργαζία με εκδόζεις «Καλένηη»  

 

Λνγνηερλία -  project  : Πρόγραμμα Μεηάβαζης 

«Οη ζπγγξαθείο ζην ρνιείν» 

 

Σα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ ζην πιαίζην ηεο 

Μεηάβαζεο επηζθέθηεθαλ ηνλ εθδνηηθό νίθν «Καιέληε», πξνθεηκέλνπ λα 

επεμεξγαζηνύλ ην βηβιίν «Σν θινπβί κε ηα όλεηξα», ην νπνίν απνηειεί ην 

θεληξηθό ζέκα κειέηεο ηεο Μεηάβαζεο.  

Η ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Δύε Γεξνθώζηα, επηζθέθηεθε ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν θαη ηνπο αθεγήζεθε ηελ ηζηνξία κέζα από ηα δηθά ηεο κάηηα. 

Ο ελζνπζηαζκόο όισλ ήηαλ κεγάινο, γηαηί ε ζπγγξαθέαο ήηαλ εμαηξεηηθά 

δεκηνπξγηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή. 

Διπίδνπκε θαη ζε λέα ζπλεξγαζία! 

 

CLIL - Ε’ Δημοτικού-Φυσική   

 

 
 

 

«Πώο επηπιένπλ δηαθνξεηηθήο 

ππθλόηεηαο πγξά θαη ζηεξεά ζε 

δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο ζέζεηο;» 

Οη καζεηέο παξαηεξνύλ 

πεξηγξάθνπλ θαη επηβεβαηώλνπλ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο. Μηθξνί επηζηήκνλεο 

ζε θαζεκεξηλή δξάζε! 

 

 

 

 

 

                    Γεκνηηθό 

 «Παηδί θαη θηλεκαηνγξάθνο» 

 

Γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, ζα 

δηεμαρζεί ν δηαγσληζκόο παηδί θαη 

Κηλεκαηνγξάθνο κε έκπλεπζε ηελ 

Γηαγηόη Κνπζάκα.  

Παζίγλσζηε γηα ηνπο θύθινπο, ηα 

πνπά ηεο, ε θαιιηηέρλεο ηεο pop-art 

είλαη θάζε ρξόλν ζηε ιίζηα ησλ 

«Times» σο κία από ηηο πην 

επηδξαζηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ 

θόζκνπ. ηα έξγα ηεο θπξηαξρεί ην 

ζρήκα ηνπ θύθινπ, ην νπνίν 

απνηειεί ην βαζηθό όρεκα έθθξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο 

ηαμηδεύνληάο καο ζην άπεηξν. 

Η Γ ΄ Γεκνηηθνύ ηνπ ρνιείνπ καο 

ζπκκεηέρεη ζηνλ 3ν Παλειιήλην 

Μαζεηηθό Γηαγσληζκό «Παηδί & 

Κηλεκαηνγξάθνο».  

Σα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ηαηλία κηθξνύ κήθνπο κε ηελ ηερληθή 

ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο. 

Καιή  επηηπρία ! 
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Πξνηάζεηο γηα γνλείο 

ΜΟΤΔΗΑ - ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

 

ην θεληξηθό θηίξην ηνπ Μνπζείν Μπελάθε  παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε κε ηίηιν 

«Γξόκνη ηεο Αξαβίαο. Θεζαπξνί από ηελ ανπδηθή Αξαβία»  Η έθζεζε 

απνθαιύπηεη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Αξαβηθήο 

Χεξζνλήζνπ από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο έσο θαη ηνλ 20ό αηώλα. 

Γηάξθεηα: 21/3/2019 – 26/5/2019 

 

Οκηιία ηεο ίζζεο Σζηθιίδνπ κε ηίηιν "Παηδηθό εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν: 

έλαο δηάινγνο πέξα από ηα όξηα ηεο γιώζζαο" ζην βηβιηνπσιείν «Ο Γάηνο 

Μανπξίηζην». Η νκηιία απεπζύλεηαη ζε γνλείο θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ 

βξίζθνληαη δίπια ζην παηδί όηαλ κεγαιώλεη θαη εληάζζεηαη ζηνλ θύθιν 

εθδειώζεσλ κε γεληθό ηίηιν "Σν παηδί καο θαη ην βηβιίν" 

 

 

 

 

άββαην 30 Μαξηίνπ 

Γηαγσληζκόο Καγθνπξό – 

παηδαγσγηθά παηρλίδηα γηα όια ηα 

παηδηά ζην ρνιείν 

Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ: πλάληεζε 

γνλέσλ Γεκνηηθνύ – Γπκλαζίνπ 

θαη παξνπζία – νκηιία ηνπ 

ζπγγξαθέα ηέθαλνπ Ξελάθε. 

Κπξηαθή 21 Απξηιίνπ: Open day 

ηνπ Γπκλαζίνπ 
 

 

Βηβιία πνπ δηαβάζακε θαη ζαο 

πξνηείλνπκε: 

«ΑΛΛΑΕΔΗ ν άλζξσπνο;» Γεκήηξεο 

Καξαγηάλλεο, εθδόζεηο ΑΡΜΟ 

 

«Θέισ… ην κηθξό βηβιίν ηεο 

αγάπεο», Υόξρε Μπνπθάη, εθδόζεηο 

opera animus 

 

 

 

Ζιεθηξνληθέο επηινγέο: 

ΛΓξ Λίδα Βαξβόγιε: 5 ζπκβνπιέο γηα 

λα κεγαιώζνπκε ζσζηά θαη 

ραξνύκελα παηδηά 

https://varvogli.gr/5-symvoules-gia-

na-megalwsoume-swsta-kai-

xaroumena-paidia/  

 

 

 

https://varvogli.gr/5-symvoules-gia-na-megalwsoume-swsta-kai-xaroumena-paidia/
https://varvogli.gr/5-symvoules-gia-na-megalwsoume-swsta-kai-xaroumena-paidia/
https://varvogli.gr/5-symvoules-gia-na-megalwsoume-swsta-kai-xaroumena-paidia/
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