
 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β1' 
"ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΠΙΤΑΦΙΟ" 
Σήµερα Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 , φτιάξαµε 
µαζί µε τη δασκάλα µας , όµορφα φαναράκια για 
να τα κρατήσουµε τη Μεγάλη Παρασκευή στην 

περιφορά του Επιταφίου. Ήταν πολύ όµορφα και η 
κατασκευή µας διασκέδασε ιδιαίτερα ! Εύχοµαι Καλό 
Πάσχα σε όλους ! 

Παυλόπουλος Πέτρος  
Μαθητής του Β1' 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2' 
Σήµερα, 16/4/2013 , 
επισκεφθήκαµε µε το σχολείο µας 
τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. 

Συγκεντρωθήκαµε στα Προπύλαια, 
όπου καθήσαµε όλοι µαζί  και η ξεναγός µάς είπε για 
τον Παρθενώνα , τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται 
στο βράχο , αλλά και κάτω από αυτόν , καθώς και για 
την αρχαία Αθήνα. Συγκεντρώσαµε πληροφορίες , που 
µας βοήθησαν να συµπληρώσουµε κάποια φύλλα 
εργασίας και στο τέλος κάναµε µια αξιολόγηση όλου 
του προγράµµατος. Μας άρεσε πολύ ! 

Το τµήµα Β2' 
 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Β1'  ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Σήµερα, Παρασκευή 12 

Απριλίου, µε την τάξη µου 
επισκεφθήκαµε την Ακρόπολη, 
για να θαυµάσουµε τον Παρθενώνα και τους άλλους 
αρχαίους ναούς που κατασκεύασαν ο Ικτίνος και ο 
Καλλικράτης. Τα µνηµεία αυτά είναι αρχαία και µας 
θυµίζουν ότι είµαστε  όλοι  Έλληνες και ότι έχουν έναν 
σπουδαίο πολιτισµό ! Η κυρία µας, µας είπε πολλές 
πληροφορίες για όλα αυτά. Την αγαπάµε πολύ ! 
Περάσαµε τέλεια ! 

Αρχοντή Ντέµυ  
µαθήτρια του Β1' 



 

 

 

 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ 



"ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ" 
 
"Σήµερα επισκεφθήκαµε µε τη δασκάλα µας και τους 
γυµναστές µας το Καλλιµάρµαρο στάδιο. Εκεί 
χωριστήκαµε σε έξι  οµάδες και κάναµε πέντε 
αθλήµατα  στο χώρο του σταδίου και µετά µας 
ξενάγησαν σε όλο το στάδιο, για να µάθουµε την 
ιστορία του. Έπειτα µπήκαµε σε µία στοά και ύστερα 
ανεβήκαµε σε ένα χώρο όπου είδαµε από κοντά τις 
δάδες όλων των ολυµπιάδων. Ήταν µια πρωτόγνωρη 
εµπειρία για µας !" 

  

Μοσχονά Μαρία - Ευαγγελία  
µαθήτρια του Β1' 

 
 

"Σήµερα 27 Μαρτίου 2013 , επισκεφθήκαµε το 
Καλλιµάρµαρο στάδιο.  Αρχικά, πήγαµε στο κεντρικό 
µέρος του σταδίου. Εκεί κάναµε διάφορα αθλήµατα, 
όπως άλµα εις µήκος,  άλµα επί κοντώ, στίβο και άλλα. 
Μετά, καθήσαµε κάτω και µας έδωσαν µετάλλια ! 
Τέλος, µας έβαλαν ακουστικά, που  µας εξηγούσαν πώς 
φτιάχτηκε το στάδιο για τους Ολυµπιακούς αγώνες και 
για τους Ολυµπιονίκες. Ήταν µια καταπληκτική 
εµπειρία!" 

Παπαθανασίου Σωκράτης 
µαθητής του Β2' 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

ΤΟ Β1'  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΑ - 
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ... 



Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 , µαζί µε τη δασκάλα 
µας, φτιάξαµε την Κυρά - Σαρακοστή σαν ηµερολόγιο 
για να µετράµε τις εβδοµάδες µέχρι τη µεγάλη γιορτή 
του Πάσχα,  µε ζυµάρι ! Όπως ακριβώς την έφτιαχναν 
παλιά. Ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστική εµπειρία ! 

Τέγος Λάµπρος  
µαθητής του Β1΄ 

 

  

 

 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ 
Την Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 
Μαρτίου , τα δύο τµήµατατης Β΄ 
δηµοτικού επισκεφθήκαµε το 
Μέγαρο Μουσικής. Εκεί µας 

έδειξαν πολλές βιβλιοθήκες µε 
ενδιαφέροντα βιβλία και παρτιτούρες. Μετά, πήγαµε 
στην παιδική βιβλιοθήκη και είδαµε πολλά παιδικά 
βιβλία. Έπειτα, µας πήγαν σε µια αίθουσα, όπου είδαµε 
πάρα πολλά βίντεο για µουσικά κοµµάτια του Βιβάλντι 



! Τέλος, πήγαµε στο σχολικό µας και γυρίσαµε στο 
σχολείο. Ήταν καταπληκτικά! 

Αγγελίδης Κωνσταντίνος 
∆αµουλιάνου Μαρία  
Μαϊδανού ∆έσποινα 

µαθητές του Β1' και Β2' 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ... ΑΠΟ ΤΟ 



ΤΜΗΜΑ Β1' 
 
               Ήρθε πάλι χελιδόνα. 
               Ήρθε κι άλλη µεληδόνα 
               κάθισε και λάλησε 
               και γλυκά κελάηδησε. 
             "Μάρτη Μάρτη µου καλέ  
              και Φλεβάρη φοβερέ 
              κι αν χιονίσεις , κι αν κακίσεις 
              πάλι άνοιξη θ΄ ανθίσεις". 
Σήµερα τα παιδιά του Β1'  φτιάξαµε χελιδόνες για να 
τραγουδήσουµε τα "χελιδονίσµατα" , τα κάλαντα που 
λέµε στις αρχές του Μάρτη, για να καλωσορίσουµε την 
άνοιξη και τον ερχοµό των χελιδονιών. 

Γιάννης Καµαρινόπουλος 
µαθητής του Β1' 

 

 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2΄ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Σήµερα Τρίτη 5 



Μαρτίου 2013 , επισκεφθήκαµε το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης , που στεγάζεται στο κτίριο του 
Ωδείου Αθηνών. Στο Μουσείο είδαµε έργα εικαστικού 
ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη ∆ηµητρίου Αληθεινού. 
Αφού παρατήρησαν τα παιδιά τα έργα, έγινε συζήτηση 
πάνω σ΄ αυτά , τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους 
για τις έννοιες της "ελευθερίας" της "ειρήνης" , της 
"απουσίας" , της "σκλαβιάς" , που αναδείκνυαν τα 
έργα. Επίσης υπάρχει υλικό για διάφορες 
δραστηριότητες , που θα πραγµατοποιηθούν στο 
σχολείο. 

Η ∆ασκάλα του Β2΄ 
Ελένη ∆ηµοπούλου 

 

 

 

 
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β1΄ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ  ΤΙΣ  4 
ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
Σήµερα 15/2/2013 , 
παρακολουθήσαµε ένα 
πρόγραµµα των εκδόσεων 



"ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ" για τις "4 ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ".  
Είδαµε πώς µεταµορφώνεται η φύση  και τα δέντρα µε 
τις εναλλαγές των εποχών , κάναµε τον ήχο της 
βροχής, τον παφλασµό των κυµάτων και θαυµάσαµε 
έργα µεγάλων ζωγράφων , όπως του Νταλί , του 
Πικάσο και του Βαν Γκογκ, που είχαν σαν θέµα τους τις 
4 εποχές του χρόνου! 

Θεοδωροπούλου Γεωργία 
µαθήτρια  του Β1΄ 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ΤΙ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ...ΣΗΜΕΡΑ;  
Σήµερα Τετάρτη 16/1/2013, επισκεφθήκαµε 
µε την τάξη µου το εργαστήρι 
εικαστικών , όπου µε τη δασκάλα µας 
και τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη 
φτιάξαµε όργανα που µετρούν τα 
διάφορα καιρικά φαινόµενα ! Ήταν 

πολύ ωραία! 
                                                          Αργυράκης 
Αιµίλιος  
                                                          µαθητής του Β1΄   
                                                                 
 



 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ  
Σήµερα Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2012 , 
επισκεφθήκαµε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή , στην Κηφισιά. Στην αρχή µια 
ξεναγός µας ενηµέρωσε για τα εκθέµατα του 

µουσείου τα οποία είναι απολιθωµένα και 
βαλσαµωµένα ζώα,  
όστρακα, έντοµα και φυτά. Επίσης, προβλήθηκαν στα 
παιδιά βίντεο, τα οποία παρουσίαζαν τη ζωή στο βυθό 
της θάλασσας και στη φύση γενικότερα. Η  ξεναγός 
ακόµα, τα ενηµέρωσε  για όλους τους ζωντανούς 
οργανισµούς. Ήταν σίγουρα µια υπέροχη εµπειρία για 
τα παιδιά ! 
 

Οι δασκάλες της Β΄ τάξης 



 

 

 

 

 

 

  

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ  



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΟΛ  
Σήµερα 22/10/2012 , σε συνεργασία µε την 
Οµοσπονδία χειροσφαίρισης, πραγµατοποιήθηκε στο 
σχολείο µας δειγµατική διδασκαλία του αθλήµατος 
τους µαθητές της Β΄ τάξης.  
Μας επισκέφθηκε οµοσπονδιακός προπονητής , από 
τον Τοµέα Ανάπτυξης , ο οποίος παρουσίασε σε 
παιχνιώδη µορφή το άθληµα στα παιδιά µας. Έτσι 
δόθηκε η ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια να παίξουν 
και να γνωρίσουν τα "µυστικά" του αθλήµατος. Τα 
εκπαιδευτήριά µας προγραµµατίζουν µε όσο τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο , καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς , τέτοιου είδους δραστηριότητες µε στόχο , τα 
παιδιά να γνωρίζουν κάθε φορά , διάφορα οµαδικά 
αθλήµατα , δίνοντάς τους έτσι το ερέθισµα να 
αγαπήσουν τον αθλητισµό και να ασχοληθούν στο 
µέλλον µε αυτά. 

Οι Γυµναστές των Εκπαιδευτηρίων 

 

 

 



 

 

 

  

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Β1΄ ΣΤΟ 
"ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘ
ΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ" 
"Μαθαίνουµε ...παίζοντας!!"  
Σήµερα Παρασκευή 19 

Οκτωβρίου 2012 , επισκεφθήκαµε το "Προολυµπιακό 
κέντρο  της Πάρνηθας" , όπου είχαµε την ευκαιρία να 
µάθουµε για την τέχνη της κεραµικής και έπειτα να 
φτιάξουµε δικές µας δηµιουργίες από πηλό. Ύστερα 
διασκεδάσαµε  πολύ παίζοντας στα φουσκωτά που 
υπήρχαν στο χώρο. Περάσαµε τέλεια !  
                                           Αρχοντή Ντέµη , µαθήτρια 
του Β1΄ 

 



 

 

 

  

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Β2΄ ΣΤΟ 
"ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ" 

Σήµερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 , 
επισκεφθήκαµε το "Σπυροπούλειο Μουσείο - 
Θέατρο Σκιών", που βρίσκεται τους Αγίους 

Αναργύρους . Είναι ένας µεγάλος χώρος , που έχει 
καθίσµατα  και στους τοίχους έχουν κρεµάσει φιγούρες 
του θεάτρου σκιών. Η δασκάλα µας είπε λίγα λόγια για 
τον Καραγκιόζη. Μετά  είδαµε µια παράσταση µε θέµα 
"Ο Καραγκιόζης και το δέντρο". Το µήνυµα  που 
πήραµε από το έργο ήταν ότι δεν πρέπει να κόβουµε τα 
δέντρα , γιατί µας δίνουν οξυγόνο. Μου άρεσε πάρα 
πολύ η σηµερινή επίσκεψη ! 

                                           Τσιρογιάννη Βαλιάννα , 
µαθήτρια του Β2΄ 

  

 

 

 


