
Στις γειτονιές της "ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ" , την πόλη θαύµα, τα 
παιδιά µέσα από τη µουσική και το θέατρο , το χορό και το 
παιχνίδι συνάντησαν την υγιεινή διατροφή , το διαδίκτυο , 
τις σχέσεις µέσα στην οικογένεια , την περιβαλλοντική 
διαχείριση του σπιτιού τους , τα ελληνικά αρωµατικά φυτά, 
τα δάση και τα σπάνια άγρια ζώα. 

 
 
 



 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α` ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΙΣ 
23/11/2011 

Στις 23/11/2011 η Α΄ τάξη των εκπαιδευτηρίων µας , 
επισκέφθηκε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο . Οι µαθητές 
περιηγήθηκαν στην έκθεση "Μύθος και Νόµισµα", 
παρατήρησαν  τα εκθέµατα , συνέλεξαν και αντάλλαξαν 
πληροφορίες . Με την επιστροφή τους στην τάξη υλοποίησαν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες  µε λογισµικά που αφορούσαν 
την έκθεση. 

Οι δασκάλες της Α΄ τάξης 

 
 



   
 
 
 
 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ Ο∆ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Στις 12/1/2012 επισκέφθηκαν οδοντίατροι του ΙΚΑ τα 
τµήµατα Α1΄ και Α2΄ των εκπαιδευτηρίων µας . Συζήτησαν 
µε τα παιδιά για τη στοµατική υγιεινή  και έγινε 
οδοντοστοµατολογικός έλεγχος  . 
 



 
 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α` ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ  
Στις 18/1/2012  η Α΄ τάξη των εκπαιδευτηρίων µας , 
επισκέφθηκε την πινακοθήκη Κουβουτσάκη , η οποία 
φιλοξενεί  έργα ζωγραφικής  και γλυπτικής Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Ξεναγηθήκαµε  στις αίθουσες  του 
κτιρίου , θαυµάσαµε τα έργα, µάθαµε για τα υλικά και τις 
τεχνικές διαφόρων καλλιτεχνών  και τέλος  δηµιουργήσαµε 
τα δικά µας έργα. 

Οι δασκάλες της Α΄ τάξης 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
"ACTION AID" 

Τη ∆ευτέρα 20/2/2012 και την Τρίτη 21/2/2012 , οι µαθητές 
της Α΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας , επισκέφθηκαν την 
"ACTION AID" και παρακολούθησαν ένα πρόγραµµα που 
αφορά στις κλιµατικές αλλαγές, τα αίτια και στις συνέπειες 
αυτής της πραγµατικότητας , αλλά και στον τρόπο που οι 
µεταβολές στο κλίµα συνδέονται µε το πρόβληµα της 
παγκόσµιας φτώχειας . 

Οι δασκάλες της Α΄ τάξης 
 



 
 
 

 
 
 
  
 
 



ΣΕΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
TABLET PC 

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 , στα πλαίσια του σεναρίου 
διδασκαλίας µε θέµα"Καλοκαίρι - θάλασσα" ,  οι µαθητές  
της Α΄ τάξης  έκαναν χρήση  των tablet - pc  και 
υλοποίησαν γλωσσικές  δραστηριότητες  από εκπαιδευτικό 
λογισµικό.  
 

Οι δασκάλες της Α΄ τάξης 

 
 

 



 
 
 
 

 


