
 ΤΜΗΜΑ Γ2`  :  ∆ραστηριότητα µε χρήση tablet pc στα 

πλαίσια της διαθεµατικής εργασίας του τµήµατος , µε θέµα 
``ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΗ``. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ2΄ :  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
"ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ" ΣΤΙΣ  
11/10/2011 

Στα πλαίσια της πρώτης ενότητας της Μελέτης 
Περιβάλλοντος, πραγµατοποιήθηκαν  την Τρίτη 11/10/2011 
εκλογές στην τάξη µας , µε αντίπαλους συνδυασµούς την 
"ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ"  και τα "ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ" .  
Νίκησαν µε µικρή διαφορά ψήφων τα "ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ" µε 
δήµαρχο τη Σοφία Νικολακοπούλου , η οποία µαζί µε τους 
συµβούλους της υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει να κάνει την 
τάξη µας ακόµα καλύτερη !! 



 
 
 

 

   
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ1΄ :  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΤΑΒLET PC ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΙ 
∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ" ΣΤΙΣ 
19/10/2011 

Σήµερα οι µαθητές του τµήµατος επεξεργάστηκαν 
πραγµατολογικά, γραµµατικά και συντακτικά , ένα κείµενο µε 
τίτλο "ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ" µέσω tablet pc. 



 
 
 

  
ΤΜΗΜΑ Γ2΄ :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
"ΗΕLMEPA"  
Στις 7/11/2011 η τάξη µας επισκέφτηκε  την παιδική 
"HELMEPA", όπου µάθαµε πολλά κι ενδιαφέροντα πράγµατα 
για τον εντυπωσιακό θαλάσσιο κόσµο. Είδαµε πίνακες  που 
έδειχναν ζώα του νερού , τα οποία πιάνονται από δίχτυα , 
παίξαµε παιχνίδια , είδαµε βίντεο για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος . Περάσαµε υπέροχα !  



   

 

 

   

ΤΜΗΜΑ Γ1΄ :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
"ΗΕLMEPA"  
Στις 9/11/2011 η τάξη µας πραγµατοποίησε µια εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην  παιδική "HELMEPA". Εκεί , µέσα από τις 
δραστηριότητες  του προγράµµατος, συνειδητοποιήσαµε τη 
σχέση µεταξύ της ατοµικής συµπεριφοράς  µας και της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και υποσχεθήκαµε  
πως θα γίνουµε υπεύθυνοι  και περιβαλλοντικά ενεργοί  
αυριανοί πολίτες. 

Οι µαθητές του Γ1΄ 



 
 

 

ΤΜΗΜΑTA Γ1` ΚΑΙ Γ2`  :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΤΙΣ 24/11/2011 

Σήµερα όλα τα παιδιά της Γ΄ τάξης του σχολείου µου πήγαµε 
στο Καλλιµάρµαρο ή αλλιώς Παναθηναϊκό Στάδιο . Μάθαµε 
για την ιστορία του σταδίου και περιηγηθήκαµε στους 
χώρους του . Στη συνέχεια συµµετείχαµε  σε διάφορα 
αθλήµατα  του κλασικού αθλητισµού. Στο τέλος όλοι µας 
πήραµε αναµνηστικά διπλώµατα, καπέλα και µπλούζες. 
Περάσαµε φανταστικά ! 

Θανάσης Λούπας , µαθητής του Γ2΄ 



 
 

 

 
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ! 
 

  

ΤΜΗΜΑ  Γ2`  :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΤΙΣ 28/11/2011 

Σήµερα µε την τάξη µου επισκεφθήκαµε την Εθνική 
Πινακοθήκη και το χώρο συντήρησης  έργων τέχνης. Ειδικοί 
επιστήµονες µας υποδέχτηκαν στα εργαστήριά τους και µας 
εξήγησαν  πώς επιδιορθώνουν  τις φθορές που έχουν 
υποστεί  οι πίνακες στο πέρασµα του χρόνου. Ήταν µια 
καταπληκτική εµπειρία ! 

Γεράσιµος Παντελαίος µαθητής του Γ2΄ 

   



 

 

  

ΤΜΗΜΑ Γ2΄ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ  
Στις 13/12/2011 επισκεφθήκαµε µε την τάξη µου την 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ . Εκεί είδαµε έργα σπουδαίων 
Ελλήνων ζωγράφων και µάθαµε για τα υλικά και τις τεχνικές 
διαφόρων καλλιτεχνών. Περισσότερο απ΄ όλα , µου άρεσε  
το γλυπτό  "ΜΗ∆ΕΙΑ" του Χαλεπά. Ήταν υπέροχο ! 

Βαλεντής Παναγιώτης , µαθητής του Γ2΄ 
 

 
 

 

  

ΤΜΗΜΑ Γ1΄ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ  
Στις 14/12/2011 η τάξη µας επισκέφθηκε την πινακοθήκη 
Κουβουτσάκη που φιλοξενεί  έργα ζωγραφικής και γλυπτικής 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών  του 19ου και  20ου αιώνα . 
Ξεναγηθήκαµε στις αίθουσες του κτιρίου , θαυµάσαµε τους 
πίνακες ζωγραφικής  και στο τέλος δηµιουργήσαµε και τα 
δικά µας έργα !  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες του Γ1΄ 



 

 
 
 
  
 

ΤΑΞΗ Γ΄  :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -  "ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ" 

Στις 18/1/2012  όλα τα παιδιά της Γ΄ τάξης γνωρίσαµε  το 
άθληµα της ξιφασκίας από ειδικούς προπονητές  της 
Οµοσπονδίας . Είδαµε αποσπάσµατα  αγώνων ξιφασκίας από 
τους Ολυµπιακούς και στη συνέχεια  φορέσαµε στολές  
κάσκες και µάθαµε τις βασικές κινήσεις µε τα ξίφη. 
Χωριστήκαµε σε ζευγάρια και ξιφοµαχήσαµε  ! Περάσαµε 
φανταστικά ! Μακάρι να το επαναλάβουµε !  
                                               Κρόκου Βασιλική , µαθήτρια 
της Γ΄ τάξης  
 



 
 
 

 
 

 

  

 

 



ΤΜΗΜΑ Γ2΄ :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" 

Στις  6/2/2012 , επισκεφθήκαµε µε την τάξη µου την 
Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµινίου. Μάθαµε πολλά πράγµατα  
για την ανακύκλωση του αλουµινίου . Αυτό που µου έκανε 
περισσότερη εντύπωση  είναι ότι το αλουµίνιο  µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί  αµέτρητες φορές.Είναι καθήκον  όλων µας 
να κάνουµε  ανακύκλωση. Φανταστείτε ότι ένα κουτάκι 
αλουµινίου χρειάζεται περίπου 300 χρόνια για να λιώσει ! 

∆ανάη - Χριστίνα Σταυροπούλου, µαθήτρια του Γ2΄ 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ1΄ :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" 

Σήµερα 19/3/2012 η τάξη µας επισκέφθηκε  το "ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΒΑΛ" στο Μαρούσι. Εκεί 
ενηµερωθήκαµε  διεξοδικά πάνω σε θέµατα  ανακύκλωσης 
αλουµινίου , όπως είναι η οργανωµένη περισυλλογή , η 
διαδικασία  και τα οφέλη της ανακύκλωσης  κ.λπ. Μάλιστα  
το κέντρο συγκεντρώνει  µεταχειρισµένα κουτιά αλουµινίου 
και καταβάλλει το αντίτιµό τους ! 

Οι µαθητές του Γ1΄ 
  

 

 
 
 
  
 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ2΄ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ  
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ 

Σήµερα Πέµπτη 5/4/2012 , επισκεφθήκαµε το κοντινό µας  
σουπερµάρκετ Γαλαξίας. Αφού χωριστήκαµε σε οµάδες  , 
είχαµε την ευκαιρία να αγοράσουµε διάφορα προϊόντα  
σύµφωνα µε τα χρήµατα που είχαµε. Περάσαµε υπέροχα . 
∆ιασκεδάσαµε και ταυτόχρονα κάναµε µια µικρή επανάληψη 
στους  δεκαδικούς αριθµούς. 
 



Σινάπη ∆έσποινα , µαθήτρια του Γ2΄ 

 
 
 
  
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
Γ2΄ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
"ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ" 

Την Παρασκευή 6/4/2012  
όλα τα παιδιά της τάξης µας 
, πήραµε τα τρόφιµα που 
αγοράσαµε χθες κατά την 
επίσκεψή µας στο 
σούπερµαρκετ και µε πολλή 
αγάπη τα προσφέραµε  στα 
παιδιά του ιδρύµατος 

"ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" . Ένας ευγενικός κύριος µας 
ξενάγησε  στους χώρους του ιδρύµατος και µας εξήγησε το 
σκοπό και τον τρόπο  λειτουργίας του ιδρύµατος.  Ήταν µια 
ξεχωριστή και συγκινητική εµπειρία για όλους µας ! 



Ράλλης Κωνσταντίνος , µαθητής του Γ2΄ 

 
 
 
  
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ Γ1΄ 

Σήµερα 23 Απριλίου 2012  η τάξη µας πήγε εκδροµή στην 
Πάρνηθα. Παίξαµε, χαρήκαµε τη φύση και τον ήλιο και 
κάναµε πεζοπορία. Είναι ένας από τους πιο όµορφους 
δρυµούς της χώρας µας που πρέπει να τον προσέχουµε ! 

Οι µαθητές της Γ1΄τάξης 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ2΄ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ 



ΠΑΡΝΗΘΑ 

Σήµερα Τρίτη  24  Απριλίου 2012 , µε  τα παιδιά της τάξης 
µου επισκεφθήκαµε  τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας . 
Απολαύσαµε µια βόλτα στο καταπράσινο τοπίο  και στη 
συνέχεια  είχαµε την ευκαιρία  να γίνουµε εξερευνητές . Με 
ειδικούς φακούς και µικροσκόπια παρατηρήσαµε τα ζωντανά 
πλάσµατα που φιλοξενεί το δάσος ! Περάσαµε καταπληκτικά 
! Ελπίζω να ξαναπάµε σύντοµα. 

Φούρλα Ελευθερία, µαθήτρια του Γ2΄ 

 
 


