
 
 

Επίσκεψη της Α΄ τάξης 
των Εκπαιδευτηρίωνµας 
στο Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης 
Οι µαθητές της Α΄ τάξης, 
επισκέφθηκαν στις 10 και 

17 Απριλίου 2013, το Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης.Τα παιδιά περιηγήθηκαν στους χώρους 
του µουσείου , γνώρισαν τη νεότερη πολιτιστική 
κληρονοµιά, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέµατα 
πολιτισµού και περιβάλλοντος και εκφράστηκαν 
δηµιουργικά στο εργαστήριο δηµιουργικής 
απασχόλησης. 

Οι ∆ασκάλες της Α΄ τάξης 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
 
  

 
  

Οι µαθητές της Α΄ τάξης 
πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο 
"ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ"  
Τη ∆ευτέρα 28/1/2013 , στα 
πλαίσια του µαθήµατος της 

µουσικής τα δύο τµήµατα της Α΄ 
τάξης επισκέφθηκαν το Μουσείο 
Λαϊκών Παραδοσιακών Οργάνων στην 
Πλάκα. Εκεί τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά παραδοσιακά όργανα , 
αλλά και να ακούσουν µουσική από αυτά. Έπαιξαν και  
έφτιαξαν αυτοσχέδια µουσικά όργανα !    

                                                         Η   ∆ασκάλα της Μουσικής 
                                                                         Οι 

∆ασκάλες της Α΄ τάξης 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
 
  

 
  

Η Α΄ τάξη  των εκπαιδευτηρίων µας 
επισκέφθηκε το "ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ" 

Τη ∆ευτέρα 22 και την Τρίτη 23/10/2012 
αντίστοιχα , τα δύο τµήµατα της Α΄ 
δηµοτικού, επισκέφθηκαν το "Προολυµπιακό 

Πάρκο Πάρνηθας", όπου ήρθαν σε επαφή  µε 
αντικείµενα που  χρησιµοποιούσαν παλιά οι άνθρωποι 
για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Γνώρισαν την 
αγγειοπλαστική και χρησιµοποίησαν τον πηλό για να 
δηµιουργήσουν µικρά αντικείµενα. 
  

Οι ∆ασκάλες της Α΄ τάξης 



 
 
 
  

 
  

Η Α΄ τάξη  των εκπαιδευτηρίων µας 
επισκέφθηκε τη "ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ" 

Σήµερα Παρασκευή 21/9/2012 , οι µικροί µας 
µαθητές επισκέφθηκαν τη "Μικρόπολις". Τα 
παιδιά περιπλανήθηκαν στις Θεµατικές 
Γειτονιές που αφορούν τη Γνώση, τη 
∆ηµιουργικότητα  και το Παιχνίδι και 

συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες. 
  

Οι ∆ασκάλες της Α΄ τάξης 

  



 
 
 

  

Τα εκπαιδευτήριά µας υποδέχονται τα 
πρωτάκια  για το 2012-2013!  

Την Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου 2012, 
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη γνωριµία των 
µικρών µας µαθητών µε τις δασκάλες τους και 
το σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά , συζήτησαν  

µε  τις  εκπαιδευτικούς µας, ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του σχολείου , ενηµερώθηκαν , έπαιξαν και 
πήραν το "πρώτο βάπτισµα του πυρός" !  
Τους ευχόµαστε υγεία και καλή σταδιοδροµία στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί και η ∆/νση του Σχολείου 
  



 
 

 
 

 


