
 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2013, οι 
µαθητές των τµηµάτων ∆1'  και ∆2'  
επισκεφθήκαµε το περιβαλλοντικό 
πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον. 
Εκεί περπατήσαµε ανάµεσα στα 
φυτά και τα  παρατηρήσαµε  προσεκτικά. Μας µίλησαν 
για διάφορα είδη δέντρων και µας είπαν τα 
χαρακτηριστικά τους. Έτσι, µάθαµε να ξεχωρίζουµε 
µερικά δέντρα που δεν γνωρίζαµε,  όπως βελανιδιές, 
πεύκα, κουτσουπιές κ.α. Επίσης είδαµε λίµνες µε 
χελώνες, πάπιες και πολλά µικρά ψάρια. Αυτό που 
άρεσε βέβαια σε όλους µας ήταν η "κιβωτός" µε τα 
φυτά και τους σπόρους, καθώς και το φυτώριο. Ήταν 
µια όµορφη, ηλιόλουστη ηµέρα και έτσι 
ευχαριστηθήκαµε πάρα πολύ αυτή την εκδροµή! 

Μοναχού Μαρία, µαθήτρια του ∆1' 
Παντελαίος Μάκης , µαθητής του ∆2' 

 

 

 



 

 

 

 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 

"ΗΑΚΡΟΠΟΛΗ" ΑΠΟ ΤΟ ∆2' ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΤΑΒLET PC  
Σήµερα, Παρασκευή 5 Απριλίου , τα 
παιδιά του τµήµατος ∆2' 
ασχοληθήκαµε µε τα tablet pc στα 
πλαίσια του διδακτικού σεναρίου "Η Ακρόπολη" . 
Επισκεφθήκαµε ψηφιακά το µουσείο της Ακρόπολης 
και παίξαµε  χρωµατίζοντας τη ζωφόρο του 
Παρθενώνα. Ήταν µια καλή ευκαιρία για να µάθουµε 
ότι το κύριο χαρακτηριστικό του Παρθενώνα όταν 
χτίστηκε , ήταν η πολυχρωµία . Ήταν µια υπέροχη 
εµπειρία ! 

Παπαδοπούλου Αργυρώ 
µαθήτρια του ∆2' 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
∆2΄ 

Την Παρασκευή  5 Απριλίου , ήρθε και πάλι 
στο σχολείο µας  η θεατρολόγος κα 
Μήτσουρα για να ολοκληρώσουµε τις µάσκες 
που είχαµε κατασκευάσει από γυψόγαζα. 
Καθένας από εµάς επέλεξε  ένα θέµα όπως 
καλοκαίρι, άνοιξη, γυναίκα, πειρατής , αλλά και 
αφηρηµένη τέχνη ... γιατί είµαστε όλοι καλλιτέχνες ! 
Περάσαµε τέλεια !  
 

Γκρέκος Ρωµανός 
µαθητής του ∆2' 

 

 

 



 

 

 

  

 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆1'  ΜΕ ΘΕΜΑ 

"ΗΑΚΡΟΠΟΛΗ" ΜΕ ΧΡΗΣΗ TABLET PC 
Την Πέµπτη 28 Μαρτίου, τα παιδιά του 
τµήµατος ∆1' , ασχοληθήκαµε µε τα  
tablet pc, στα πλαίσια του διδακτικού 
σεναρίου  "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ". ∆ουλέψαµε 
ανά δύο και το χαρήκαµε πολύ, γιατί 
συνεργαστήκαµε µε τους καλύτερούς 
µας φίλους. Επισκεφθήκαµε ψηφιακά 
το µουσείο της Ακρόπολης και ψάξαµε 
για εκθέµατα της θεάς Αθηνάς. Έπειτα ό,τι βρήκαµε, το 
καταγράψαµε σε κείµενα χρησιµοποιώντας το 
πρόγραµµα  word. Έτσι, µάθαµε ότι οι αρχαίοι 
Αθηναίοι λάτρευαν ιδιαίτερα τη θεά Αθηνά στην οποία 
ήταν αφιερωµένος ο Παρθενώνας και ολόκληρη η πόλη 
της Αθήνας ! 

Μπαζαίου Βάλια  
µαθήτρια του ∆1' 



 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ WWF 
Σήµερα 25 Φεβρουαρίου 2013 , 
οι µαθητές της ∆΄ τάξης , 
είχαµε την ευκαιρία να 
περάσουµε µια δηµιουργική ώρα µε µια κυρία 
υπεύθυνη προγραµµάτων της WWF. Ανεβήκαµε στην 
αίθουσα γυµναστικής και παίξαµε διάφορα παιχνίδια. 
Μιµηθήκαµε τις κινήσεις των ζώων  και τους κινδύνους 
από τους οποίους απειλούνται  µε εξαφάνιση. Μας 
άρεσε πολύ που για λίγη ώρα µπήκαµε στη θέση των 
ζώων και µάθαµε παίζοντας ! 

Λαϊνάς Θάνος , µαθητής του ∆1΄ 
Ράλλης Κωνσταντίνος, µαθητής του ∆2΄ 

 

 

 



 

 

 

  

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Σήµερα στις 8/2/2013 , µας 
επισκέφθηκε για µια ακόµη φορά 
ηθεατρολόγος - εκπαιδευτικός κα 
Ηλέκτρα Μήτσουρα , για να 
κατασκευάσουν και οι υπόλοιποι 
συµµαθητές µας, µάσκες από 
γυψόγαζα. Επίσης, ξεκινήσαµε να τις 
βάφουµε ανάλογα  µε το θέµα που 
ήθελε ο καθένας µας. Ανυποµονούµε να ξαναέρθει 
ώστε οι µάσκες µας να πάρουν την τελική τους µορφή ! 

Κρόκου Βασιλική 
Μαθήτρια του ∆2' 



 

 

 

 

 

 

  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 



"ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΤΑΚΟΥ" ΑΠΟ ΤΟ ∆1' ΚΑΙ ∆2' ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
Στις 7 και 8/2/2013 στα πλαίσια του διδακτικού 
σεναρίου µε θέµα "Η ΕΛΙΑ" επισκεφθήκαµε το 
πλησιέστερο σούπερµαρκετ για να ερευνήσουµε τις 
ποικιλίες τυποποιηµένου  ελαιολάδου , βιολογικού και 
µη που υπάρχει στα ράφια. Ακόµη, εξετάσαµε την 
περιοχή προέλευσής τους και συγκρίναµε τις τιµές. 
Έτσι, είχαµε την ευκαιρία για µια µικρή επανάληψη 
στους δεκαδικούς αριθµούς ! Στη συνέχεια 
παρασκευάσαµε κρητικό ντάκο που έχει ως βάση του 
το ελαιόλαδο , στο εργαστήριο του σχολείου µας ! 
Ήταν υπέροχα και ελπίζουµε ότι θα το επαναλάβουµε ! 

Οι µαθήτριες των ∆1'  και ∆2'  
Τασιαδάµη ∆ανάη και Νικολακοπούλου Σοφία 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆2΄ 

Στις 18 Ιανουαρίου 2013  , ήρθε 
στο σχολείο µας η κα Ηλέκτρα 
Μήτσουρα, η οποία είναι 
θεατρολόγος - εκπαιδευτικός 
θεάτρου. Μαζί της είχαµε την 
ευκαιρία να κατασκευάσουµε 
µάσκες από γυψόγαζα στα πλαίσια 
της διαθεµατικής εργασίας µας για το "ΘΕΑΤΡΟ". Ήταν 
µια πρωτόγνωρη και αξέχαστη εµπειρία ! 

Σταυροπούλου ∆ανάη - Χριστίνα  
µαθήτρια του ∆2΄ 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ "ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" 

Στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2013, τα τµήµατα ∆1' και 
∆2' αντίστοιχα , επισκεφθήκαµε το "Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών" . Εκεί µάθαµε για τα παιχνίδια της 
Ελλάδας στην αρχαιότητα. Επίσης , µας έβαλαν  
κάποιες ασκήσεις γι΄ αυτά και µάθαµε από τι υλικά 
ήταν φτιαγµένα . Είδαµε ακόµα τις εικόνες που είχαν 
πάνω τους τα αγγεία. Μερικά παιχνίδια που έπαιζαν 
τότε τα παιδιά , ήταν η σβούρα και το γιο-γιο. Μάθαµε 
ακόµη πως το αλογάκι ήταν διαφορετικό από αυτά. 
Πολλά από τα παιχνίδια  που είδαµε ήταν πήλινα και 
χάλκινα. Η ξεναγός επίσης µας έδειξε πώς έγραφαν και 
έσβηναν τότε οι άνθρωποι . Τέλος, µάθαµε πώς έπαιζαν 
τα παιδιά ! Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία ! 

Οι µαθητές του ∆1' και ∆2'  
Αγγελακόπουλος Γιώργος και  

Ζόνια Μιχαέλα 

 



 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ" 

Σήµερα, Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2012, τα δύο 
τµήµατα της ∆΄ τάξης, 
επισκεφθήκαµε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Ακρόπολης. Όταν µπήκαµε 
µέσα, πήραµε µια καρτέλα 
µε τον αριθµό της οµάδας 
µας. Στο πρώτο όροφο 
είδαµε διάφορα αγγεία , εργαλεία της καθηµερινής 
ζωής των ανθρώπων και πολλά αγάλµατα. Στον 
τελευταίο όροφο είδαµε εντυπωσιακά γλυπτά και 
τµήµατα από τη ζωφόρο και το αέτωµα του Παρθενώνα 
και άλλων ναών. Ξεναγοί ήταν οι δασκάλες µας. 
Σήµερα µάθαµε πολλά για την αρχαία πόλη της Αθήνας 
και περάσαµε υπέροχα ! 

Κατσιούλας Ευθύµης, Βαλεντής Παναγιώτης  
µαθητές της ∆΄ τάξης 

 

 

 

 

  



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΒLET PC  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ" 
ΣΤΙΣ22/11/2012 
Σήµερα η ηµέρα µας έκλεισε 
ευχάριστα! Ήταν η τελευταία ώρα 
που ασχοληθήκαµε µε το σενάριο 
"Ολυµπιακοί Αγώνες". 
∆ουλέψαµε µε τα tablet pc. Εκεί 
κάναµε κάποιες δρστηριότητες  
που αφορούν στα αρχαία ολυµπιακά αθλήµατα. 
Γνωρίσαµε τα έπαθλα των αρχαίων Ολυµπιακών 
Αγώνων και τέλος λύσαµε ένα µαθηµατικό πρόβληµα 

που αφορούσε το άλµα εις µήκος.  
                                                Γιάννης Βαζούρας , 

µαθητής του ∆1΄ 
 
Σήµερα Πέµπτη 22 Νοεµβρίου  2012 , 
στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου 
µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
κάναµε πολλές και ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες  µε τα tablet pc. 
Aσχοληθήκαµε µε παιχνίδια γνώσεων, 
αλλά και µε δραστηριότητες  σχετικές 

µε τα ολυµπιακά αθλήµατα. Φυσικά είχαµε την 
ευκαιρία να εµπεδώσουµε τους δεκαδικούς αριθµούς 
µέσα από  ένα εικονο-πρόβληµα. Περάσαµε υπέροχα , 
ανεπανάληπτα !  
                    Τσώλης Βασίλης , µαθητής του ∆2΄ 



 

 

 

  

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ  ∆1΄ ΣΤΗΝ "ΑCTION AID" 

 

Την Τετάρτη εµείς τα παιδιά  του 
∆1΄πήγαµε εκπαιδευτική επίσκεψη στην 
"ΑCTION AID". Eκεί µεταφερθήκαµε  
εικονικά στην Κένυα.  Συζητήσαµε όλοι 
µαζί και σε οµάδες  για τη ζωή των 
παιδιών της Κένυας και τα δικαιώµατα 
όλων των ανθρώπων. Περάσαµε ωραία 

στην πρώτη µας επίσκεψη και ανυποµονούµε για την 
επόµενη. 

Κλείτσας Βασίλης -Στάθης , µαθητής του ∆1΄ 

  



 

 

 

  

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ  ∆2΄ ΣΤΗΝ "ΑCTION 
AID" 

 

Σήµερα , ∆ευτέρα 15/10/2012  πήγαµε   επίσκεψη 
στην "ΑCTION AID". Eκεί µάθαµε σηµαντικά πράγµατα 
, για τα δικαιώµατα των ανθρώπων. "Πήγαµε"  σ΄ ένα 
χωριό και εκεί κάναµε χρήσιµα πράγµατα. Εκεί µάθαµε 
ότι όλοι οι άνθρωποι   έχουν ίσα δικαιώµατα. Όλοι µας 
έχουµε δικαίωµα στην εκπαίδευση , στην ελευθερία , 
στην ειρήνη. Το πιο σηµαντικό που µάθαµε είναι ότι 
όλοι µας πρέπει να βοηθήσουµε ώστε να αποτραπεί η 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όλοι 
περάσαµε πολύ ωραία στην πρώτη µας αυτή επίσκεψη 
! 

Σινάπη ∆έσποινα, µαθήτρια του ∆2΄ 

  



 

 


