
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Να΄  ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ 
"ΖΑΧΑΙΟΣ" 

Xθες, Πέµπτη 6 Οκτωβρίου  2011 πραγµατοποιήσαµε 
επίσκεψη στο παραδοσιακό πατητήρι  του κτήµατος 
"ΖΑΧΑΙΟΣ". Εκεί τα παιδιά  είχαν µια πολύ όµορφη  
ξενάγηση σχετικά µε τη διαδικασία παραγωγής σταφυλιού. 
Αρχικά έγινε µια σύντοµη εισαγωγή  σχετική µε το θεό 
∆ιόνυσο και τον τρόπο της γέννησής του.  Στη συνέχεια 
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να περιηγηθούν στις δύο 
παραδοσιακές κάβες  του κτήµατος και να παρακολουθήσουν 
τη διαδικασία  της εµφιάλωσης του κρασιού  καθώς επίσης 
και να παρακολουθήσουν την προβολή βίντεο σχετική µε την 
παραγωγή του . Έπειτα συµµετείχαν  κι εκείνα στο πάτηµα  
των σταφυλιών , ανεβαίνοντας  τα ίδια στο πατητήρι. Στο 
τέλος της ξενάγησης  τα παιδιά έπλασαν µουστοκούλουρα 
και δοκίµασαν .  Ήταν µια όµορφη  και ιδιαίτερα 
κατατοπιστική ξενάγηση για τα παιδιά , που τους άρεσε 
ιδιαίτερα και θα τους µείνει αξέχαστη ! 
 

   
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
Ν2΄ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
"ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗΣ" ΣΤΙΣ 
11/10/2011 

Το τµήµα προνηπίων Ν2΄ , κάναµε την πρώτη µας επίσκεψη  
στο εργαστήρι έκφρασης και φαντασίας  του 
"Παραµυθοπλάστη" , όπου µέσα από αφήγηση όµορφων 
παραµυθιών , µουσικοκινητικής αγωγής και κατασκευών µε 
πηλό , γνωρίσαµε τους φίλους του ζωϊκού βασιλείου. 



 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Ν1Α΄ ΚΑΙ  Ν1Β΄  
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
ΣΤΙΣ 18/10/2011 

Την Τρίτη  18/10/2011 , τα τµήµατα Ν1Α΄ και Ν1Β΄ 
επισκέφτηκαν τη  "ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΕΜΗ". Εκεί , 
παρακολούθησαν  τη θεατρική παράσταση "Η µάγισσα Χάψα 
στο κάστρο του Μελιού" , κατ` επέκταση του προγράµµατός 
τους µε θέµα τη διατροφή. Τα παιδιά φάνηκε να 
διασκεδάζουν πολύ , αφού συµµετείχαν  ενεργά και πολλές 
φορές έγιναν  τα ίδια πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή, ενώ 
δεν ήταν λίγες οι φορές που µε τις απόψεις και την παρουσία 
τους , επηρέασαν την εξέλιξη του έργου.  
 



 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Νβ΄  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 25/10/2011 

Το τµήµα Νβ΄ , πραγµατοποίησε  την πρώτη του 
εκπαιδευτική επίσκεψη για το σχολικό έτος 2011-2012 , στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
Εκεί προσεγγίστηκε το θέµα της ανακύκλωσης  µε την 
ενεργητική συµµετοχή των παιδιών. Μέσω της συζήτησης , 
της παρουσίασης σχετικών εικόνων , της διήγησης 
παραµυθιών και του παιχνιδιού , έµαθαν τα ανακυκλώσιµα 
υλικά και την αξία της ανακύκλωσης . Ήταν µια 
εποικοδοµητική και παράλληλα µια πολύ διασκεδαστική  µέρα 
για τους µικρούς µας µαθητές .  
 



 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ 
Νβ`  ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ 

Τη ∆ευτέρα  7/11/2011 οι µαθητές του τµήµατος Νβ`  
πραγµατοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βοτανικό 
Κήπο.  Σκοπός της επίσκεψης ήταν να έρθουν τα παιδιά σε 
επαφή  µε τη φύση την εποχή του φθινοπώρου. 
Ξεναγήθηκαν στην πολυποίκιλη χλωρίδα του Βοτανικού 
Κήπου και απόλαυσαν το παιχνίδι τους µέσα στο πράσινο.  
 



 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Ν1α΄ και Ν1β΄  
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ "ΖΑΧΑΙΟΣ"  

Την Πέµπτη 9/11/2011 τα τµήµατα Ν1α` και Ν1β΄ 
επισκέφτηκαν το κτήµα "Ζαχαίος" . Εκεί  τα παιδιά µε 
ειδικούς ερµηνευτές  παρακολούθησαν τη διαδικασία 
µαζέµατος  της ελιάς και της παραγωγής λαδιού. Στη 
συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά µάζεψαν ελιές , τις έριξαν στο 
παραδοσιακό ελαιοτριβείο (µυλόπετρες) και παρακολούθησαν 
τη διαδικασία. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν  ιδιαίτερα , 
συµµετείχαν ενεργά , και ήρθαν σε επαφή µε την παράδοση . 
Έπειτα , παρασκεύασαν  τα δικά τους λαδοκούλουρα  τα 
οποία δοκίµασαν  !! Τέλος, αφού παρακολούθησαν µια 
θεατρική παράσταση  στην οποία έµαθαν πώς η Αθήνα πήρε 
το όνοµά της , έφυγαν γεµάτα χαρά ! 
 



 
 
 

 

   

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ 
Να`  ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Σήµερα 11 Νοεµβρίου  2011 πραγµατοποιήσαµε την 
προγραµµατισµένη µας εκδοµή  στο "Ελληνικό Μουσείο 
Αυτοκινήτων". Αρχικά τα παιδιά συµµετείχαν  στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα  "Κυκλοφορώ µε ασφάλεια" που 
στην ουσία πρόκειται  για ένα παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά 
έλαβαν  µέρος ενεργά  και αφοµοίωσαν  πληροφορίες  που 
αµέσως µετά την αποχώρησή τους από το µουσείο θα 



αντικρύσουν στην καθηµερινότητά τους . Στη συνέχεια οι 
µαθητές είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν 112 µοναδικά 
εκθέµατα  της παγκόσµιας αυτοκίνησης , γεγονός που  
χαροποίησε ιδιαίτερα τους µικρούς µαθητές . Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα   έχει διαµορφωθεί  από 
συγκοινωνιολόγους και παιδαγωγούς  και είναι δοµηµένο  µε 
τρόπο τέτοιο  ώστε να συµβάλλει στην οδική  εκπαίδευση 
των παιδιών µέσω του παιχνιδιού και µιας ιδιαίτερα 
ευχάριστης περιήγησης. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος  
Μαρία Γαλαφτή 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
Ν2΄ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 
"ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ" ΣΤΙΣ 22/11/2011 

Ω!!! Ένα λιοντάρι ! Μια τεράστια αρκούδα ! Κυρία, κοίτα ένα 
µεγάλο κροκόδειλο! Πω πω, πόσο ψηλή είναι η 
καµηλοπάρδαλη!  
Αυτά ήταν τα λόγια των παιδιών στη σηµερινή , πολύ 



ενδιαφέρουσα επίσκεψή µας στο Μουσείο Γουλανδρή 
"Φυσικής Ιστορίας" , όπου ήρθαν σε επαφή µε το βασίλειο 
των ζώων και των φυτών µε στόχο να γνωρίσουν από κοντά 
τα ζώα και τις ιδιαιτερότητές τους , να αναπτύξουν θετική 
στάση απέναντί τους και να διαµορφώσουν περιβαλλοντική 
συνείδηση.  

Η Νηπιαγωγός της τάξης Αδαµαντία Ψαλιδά 

  
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Ν1α΄ ΚΑΙ  Ν1β΄  
ΣΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
"ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ" 

Την Παρασκευή 2/12/2011 τα τµήµατα Ν1α΄ και  Ν1β΄ 
πραγµατοποίησαν ένα ακόµη εκπαιδευτκό βιωµατικό 
πρόγραµµα ! Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σε λίγες µέρες , 
µα... το πλυντήριο του Άγιου Βασίλη χάλασε και πλένοντας 
τα σκονισµένα γράµµατα , έσβησε από αυτά τις  επιθυµίες 
των ανθρώπων ... ! Τα παιδιά "ταξίδεψαν" µαζί µε τον Άγιο 
Βασίλη  στις πέντε ηπείρους  και "µπλέχτηκαν" σε παράξενες 
περιπέτειες  για να καταφέρουν να τις ξανασυγκεντρώσουν  ! 
Έλυσαν δύσκολους γρίφους , τα έβαλαν  µε αγέλαστους 
ανθρώπους , µε τρελά καγκουρό και σκανταλιάρηδες ήρωες 
κόµικ ! Έπειτα έφτιαξαν ένα απορρυπαντικό που ξέπλυνε τις 
άσχηµες  και αδιάφορες σκέψεις των ανθρώπων . Το 
πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την κατασκευή του δικού τους 
χριστουγεννιάτικου στολιδιού , το οποίο  θα κρεµάσουν στο 
δέντρο τους για να µπορέσει ο Άγιος Βασίλης να βρεις τους 
βοηθούς του !!  Τα παιδιά , συµµετείχαν ενεργά και µε 
µεγάλη προθυµία βοηθούσαν τον Άγιο Βασίλη  , φάνηκε πως 
διασκέδασαν πολύ και τον περιµένουν πια µε µεγάλη 
ανυποµονησία !  



 
 
 
  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Νβ΄  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
"ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ" 

Την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2011 επισκεφθήκαµε το µουσειο 
Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή .  
"Το έργο µας δεν περιορίζεται στο να σώσουµε το φυσικό 
περιβάλλον της χώρας µας. Καµία χώρα  δε σώζεται , όταν το 
παγκόσµο οικοσύστηµα διαταραχθεί. Αναζητούµε ένα νέο 
κώδικα αξιών , µια νέα ηθική για να προσχωρήσουµε στην 
επόµενη χιλιετία". Αυτά ήταν τα λόγια του Άγγελου 
Γουλανδρή , ιδρυτή του µουσείου. Σκοπός, λοιπόν της 
επίσκεψής µας ήταν  να έρθουν σε επαφή τα παιδιά µας µε 
το ζωικό και φυτικό βασίλειο , να αναπτύξουν  θετική στάση  
απέναντί τους και να συνειδητοποιήσουν  πως ο σεβασµός 
της φύσης είναι η µοναδική πηγή ζωής. 
 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος Γιώτα  Χατζοπούλου 



 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Να΄  ΣΤΙΣ 
"ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ" 

Την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου 2011 , πραγµατοποιήσαµε την 
προγραµµατισµένη µας εκδροµή  στο εργαστήρι 
"Χρωµατιστές Μέρες". Εκεί παρακολουθήσαµε  το 
εκπαιδευτικό βιωµατικό πρόγραµµα µε τίτλο "Ο Άγιος 
Βασίλης και το χαλασµένο πλυντήριο". Με άξονα το θεατρικό 
παιχνίδι  και µέσα από  µουσικοκινητικά παιχνίδια αλλά και 
κατασκευές  δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν  , να 
εκφραστούν, να δηµιουργήσουν  και να µπουν για τα καλά 
στο πνεύµα των Χριστουγέννων.  

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος Μαρία Γαλαφτή  
 

 



 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
Ν2΄ ΣΤΙΣ "ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ"  ΣΤΙΣ 
16/12/2011 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Άγιος Βασίλης έχει πολλή 
δουλειά. Στα πιτσιρίκια µας αυτή τη φορά δόθηκε η ευκαιρία 
να τον βοηθήσουν στις "ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ" όπου 
επισκεφθήκαµε. Μέσα από αυτό το όµορφο 
χριστουγεννιάτικο θεατρικό παιχνίδι  τα παιδιά 
ψυχαγωγήθηκαν , έπαιξαν , ανέπτυξαν τη φαντασία τους , 
ενίσχυσαν τη συνεργατικότητά τους και δηµιούργησαν ένα 
χριστουγεννιάτικο στολίδι.  
 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος , Αδαµαντία Ψαλιδά 

 
 

 

  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ  
Στις 16 και 17/1/2012 στα πλαίσια του µαθήµατος της 
Μουσικής, τα παιδιά από τα τµήµατα  ΣΤ1΄ και ΣΤ2΄, 
έφτιαξαν επιτραπέζια παιχνίδια  µε σχήµατα µουσικών 



οργάνων και έπαιξαν  ``µουσικό φιδάκι``  µε τα παιδιά  του 
Νηπιαγωγείου µας  και των δύο τµηµάτων  Να΄ και Νβ΄. 

Η δασκάλα της µουσικής Τότα Γερογιάννη 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ "ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ"  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΣ   

Στις 24 Ιανουαρίου 2012  , τα παιδιά όλων των τµηµάτων  
του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθµού , 
παρακολούθησαν ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ που παίχτηκε από 
ηθοποιούς στο θέατρο των εκπαιδευτηρίων µας. Το θέµα που 
προσεγγίστηκε ήταν η υγιεινή των δοντιών µας . Έτσι οι 
µικροί µας µαθητές και µαθήτριες, µέσα από την τέχνη του 
κουκλοθέατρου, κατάλαβαν τη σηµασία της στοµατικής 
υγιεινής αλλά και της σωστής  διατροφής.  
Μέσα από αυτή τη διασκεδαστική προσέγγιση, δόθηκε ένα 
µάθηµα ζωής στα παιδιά µας ! 

Οι νηπιαγωγοί των τµηµάτων 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

"ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ" ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΥΤΥΧΗ ΜΠΛΕΤΣΑ ΣΤΙΣ 10/2/2012 

Σήµερα Παρασκευή 10/2/2012, στο σχολείο µας , στο χώρο 
του θεάτρου, πραγµατοποιήθηκε ένα βιωµατικό εργαστήρι µε 
τίτλο "ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ" από τον Ευτύχη Μπλέτσα.  
Επρόκειτο  για ένα πρωτότυπο βιωµατικό µάθηµα υγιεινής 
διατροφής και θετικής ενέργειας που ήταν συναυλία και 
θεατρική παράσταση συγχρόνως. Κατά τη διάρκεια της 
παράστασης , τα παιδιά έµαθαν πολλά πράγµατα για τη 
σωστή διατροφή, ανακάλυψαν τα θεµέλια της θετικής 
ενέργειας , ενηµερώθηκαν για το τι ακριβώς σηµαίνει η 
έκφραση "έξυπνη διατροφή" και πώς µπορούν να την 
αποκτήσουν , ενώ ταυτόχρονα διασκέδασαν  ακούγοντας 
τραγούδια του γνωστού µάγειρα και χορεύοντας µε αυτά. 

Οι νηπιαγωγοί του σχολείου 
 



 
 

 

 
 

 

  

 

 



 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΣ !  
Σήµερα 24/2/2012 κάναµε την Αποκριάτικη γιορτή στο 
σχολείο µας. Οι µικροί µας µαθητές ήρθαν ντυµένοι 
µασκαράδες  και διασκεδάσαµε όλοι µαζί χορεύοντας και 
τραγουδώντας . Τυλίξαµε το παραδοσιακό γαϊτανάκι  και 
ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΥΠΕΡΟΧΑ ! Ευχόµαστε σε όλους καλές απόκριες . 

Οι δασκάλες του Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού 
 

 
 

 



 
 
 
  
 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΤΗΣ "ΦΑΓΕ"  ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Την Πέµπτη  22 Μαρτίου 2012 ,  επισκέφθηκε το σχολείο 
µας  η θεατρική οµάδα  της εταιρείας "ΦΑΓΕ"  µε σκοπό τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύπλευρο  
ολοκληρωµένο  πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για τις 
ανάγκες  της συγκεκριµένης ηλικίας. Η διασκέδαση 
συνδυάστηκε δηµιουργικά µε την εκπαίδευση καθώς τα 
παιδιά µέσα από το βιωµατικό αυτό εργαστήρι έµαθαν  για 
τους κανόνες της υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής 
όπως και για την ιδιαίτερη συµβολή  των γαλακτοκοµικών  
προϊόντων στη σωστή λειτουργία του οργανισµού µας , µε 
την καθοδήγηση  βέβαια των  ειδικά εκπαιδευµένων  
συνεργατών της εταιρείας. Στα πλαίσια  της σηµερινής µας 



εκδήλωσης τα παιδάκια παρέλαβαν  και έντυπο υλικό  που 
έχει δηµιουργηθεί  ειδικά για παιδιά  αυτής της ηλικίας  
καθώς επίσης και δωράκια για το καθένα ξεχωριστά . 

Οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων 

 
 
 
  
 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΟΜΑ∆Α  ΤΗΣ "ΦΑΓΕ"   
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Τη ∆ευτέρα  2 Απριλίου , µας επισκέφθηκε µια θεατρική 
οµάδα από την εταιρεία "ΦΑΓΕ"  , η οποία παρουσίασε στους 
µικρούς µαθητές του προνηπιαγωγείου µας ένα ειδικά 
σχεδιασµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα , κατά τη διάρκεια του 
οποίου  τα παιδιά έµαθαν διασκεδάζοντας  για τη διατροφική 
πυραµίδα  , αλλά και για τα βασικά συστατικά των τροφών.  
Οι µικροί µαθητές είχαν την ευκαιρία  να κάνουν ερωτήσεις , 
να εκφράσουν απορίες και  να συµµετέχουν ενεργά στα 
δρώµενα . Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος , ήταν πολλές 
οι εκπλήξεις  του ξάφνιασαν ευχάριστα τα παιδιά, τα οποία 



στο τέλος πήραν και ειδικά σχεδιασµένο έντυπο  µε θέµα τη 
διατροφή και πολλά πλούσια δώρα !  

Οι νηπιαγωγοί των προνηπίων µας  
 

 
 
 

  
 
 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 
"ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ" 

Την Πέµπτη 24/5/2012 τα παιδιά του Νηπιαγωγείου  των 
εκπαιδευτηρίων µας  (Να΄ και  Νβ΄)   επισκέφθηκαν το 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση . 
Πρόκειται για ένα πάρκο έκτασης 1.000 στρεµµάτων 
περίπου, που αποτελεί ένα από τα  τελευταία καταφύγια 
άγριας ζωής  στο αστικό περιβάλλον  της Αθήνας. Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του τοπίου είναι η δηµιουργία µιας σειράς 
από  τεχνητές λίµνες . Εκεί τα παιδιά , είχαν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν  το φυσικό περιβάλλον, καθώς  η 
ποικιλοµορφία της βλάστησης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. 



Στο πάρκο είδαµε  πολλά κωνοφόρα και φυλλοβόλα δέντρα 
αλλά και  αγροτικές  καλλιέργειες. Ιδιαίτερα   ενδιαφέρον   
για τα παιδιά   όµως ήταν και το υγρό στοιχείο καθώς οι 
µικροί  υγρότοποι  του πάρκου φιλοξενούν πλήθος από 
υδρόβιους οργανισµούς. Στα πλαίσια αυτής της εξόρµησης  
µας δόθηκε η ευκαιρία  να παρατηρήσουµε  µαζί µε τα 
παιδιά  το άµεσο φυσικό  περιβάλλον  αλλά και να 
συζητήσουµε  πώς αυτό  µεταβάλλεται  ανάλογα   µε την 
ανθρώπινη   παρέµβαση. Παρατηρήσαµε  τους φυτικούς και 
ζωικούς  οργανισµούς , συζητήσαµε  για την ανάπτυξή τους  
ενώ πάνω απ΄ όλα δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να παίξουν  
και να χαρούν  στη φύση. 

Οι Νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων 

 

 
 
 
  
 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 

Την Πέµπτη 31/5/2012 , 



αποφασίσαµε να κάνουµε µια εξόρµηση στη φύση ! Έτσι 
πραγµατοποιήσαµε µια ωραία εκδροµή στο Άλσος Βεΐκου  
(∆ήµος Γαλατσίου). Τα παιδιά µέσα  στο καταπράσινο  πάρκο  
είχαν τη δυνατότητα να παίξουν στις κατάλληλα 
διαµορφωµένες  γι΄ αυτά παιδικές χαρές αλλά και να 
ψυχαγωγηθούν µε οµαδικά παιχνίδια  κάτω από τη σκιά των 
δέντρων . Η εξόρµηση στη φύση ενθουσίασε τα παιδιά που 
πέρασαν τις ώρες τους ξένοιαστα  ! Τέλος απολαύσαµε 
λιχουδιές που είχαµε µαζί   µας κάνοντας ένα πολύ 
διασκεδαστικό πικ νικ  στη φύση ! 

Οι νηπιαγωγοί του Προνηπιαγωγείου 

 
 

 

  

 

 

 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΑΣ ΣΤΟ "ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ" 

Σήµερα 6 Ιουνίου 2012 , πραγµατοποιήσαµε την τελευταία 
µας απόδραση για τη φετινή σχολική χρονιά στο Άλσος 
Βεΐκου. Ένα άλσος το οποίο αποτελεί έναν ασφαλή και 
οργανωµένο πνεύµονα  πρασίνου, όπου τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία  να έρθουν σε επαφή µε τη φύση και παράλληλα να 
παίξουν ξέγνοιαστα ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια ! 



Η Νηπιαγωγός  
Αδαµαντία Ψαλλιδά 

 

 
 

 

  

 

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΚΟΛΩΝΟΥ  
Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο ανοιχτό 
θέατρο του άλσους Κολωνού η καθιερωµένη ετήσια γιορτή 
των µικρών µας µαθητών του Νηπιαγωγείου. Σε αυτή 
συµµετείχαν όλα τα τµήµατα της προσχολικής αγωγής και 
παρουσίασαν χορευτικά δρώµενα και µουσικοκινητικά 
σύνολα µε µουσικές και χρώµατα που θύµιζαν Ελλάδα. 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 
 
 



 
 

 

 
 

 

  


