
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Να' 
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 

Σήµερα, ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 
πραγµατοποιήθηκε η τελευταία 
µας εξόρµηση για τη φετινή 
σχολική χρονιά, στο Άλσος 
Βεΐκου. Πρόκειται για ένα πάρκο 
ιδιαίτερα περιποιηµένο και 
φιλικό, έκτασης 256 στρεµµάτων περίπου. Ο χώρος 
είναι περιφραγµένος, ώστε να είναι ασφαλής  για τα 
παιδιά και περιλαµβάνει ένα υπαίθριο θέατρο, παιδική  
χαρά, ανοιχτό κολυµβητήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου, 
µπάσκετ και τένις , κλειστό γυµναστήριο και θερινό 
κινηµατογράφο. Αρχικά κάναµε µια µικρή βόλτα στα 
δροµάκια του πάρκου και στη συνέχεια κάτσαµε στη 
σκιά των δέντρων και κάναµε πικ-νικ. Έπειτα παίξαµε 
κυνηγητό, κρυφτό, αλλά και στην παιδική χαρά. Ήταν 
µια εκδροµή που οι µικροί µας µαθητές 
ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα, έπαιξαν και χάρηκαν. 

Η Νηπιαγωγός 
Μαρία Γαλαφτή 

 

 



 

 

 
 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ 
ΒΕΪΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΒ' 
Σήµερα 7 Ιουνίου το τµήµα 
Νβ' πραγµατοποίησε την 
τελευταία του εκδροµή για τη 
φετινή σχολική χρονιά. Ο 
προορισµός µας ήταν το Άλσος 
Βεΐκου . Πρόκειται για ένα 
καταπράσινο πάρκο  256 στρεµµάτων, που 
περιλαµβάνει  αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και 
εγκαταστάσεις πολιτισµού και παιδικής χαράς. Εκεί οι 
µαθητές µας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν  την 
οµορφιά της φύσης, να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν  
συµµετέχοντας σε διάφορα οµαδικά παιχνίδια, καθώς 
και να περάσουν κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς και 
ξεκούρασης. Ήταν µία όµορφη εξόρµηση που µας 
έκανε όλους µικρούς και µεγάλους, να περάσουµε 
υπέροχα! 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 
ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ν1Α' 
Την Παρασκευή 24 Μαΐου  το 
τµήµα Ν1α' πραγµατοποίησε 
επίσκεψη στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του δήµου 
Γαλατσίου που βρίσκονται στο 
Άλσος Βεΐκου. Ένα καταπράσινο πάρκο όπου ο 
επισκέπτης  µπορεί να απολαύσει  την οµορφιά της 
φύσης, να αθληθεί κα να περάσει  κάποιες ώρες 
ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης, σε ένα πολύ φιλικό 
περιβάλλον. Πρόκειται  για ένα πολυχώρο  άθλησης  
και αισθητικής όπου δόθηκε η δυνατότητα  στα παιδιά 
να αποδράσουν από την καθηµερινότητά τους, στις 
ειδικά διαµορφωµένες παιδικές χαρές και πάρκα 
απολαµβάνοντας τα οφέλη ενός όµορφου φυσικού 
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε το ζεστό ανοιξιάτικο 
ήλιο. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 

 
 
 
  
 



ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ 
"ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ" ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Ν2Α' ΚΑΙ Ν2Β' 
Σήµερα  Πέµπτη 23/5/2013 τα 
παιδιά των τµηµάτων  Ν2α' και 
Ν2β', επισκέφθηκαν το πάρκο αναψυχής και 
κυκλοφοριακής αγωγής  Ανδρέα Παπανδρέου στη 
Ν.Ερυθραία. Πρόκειται για µια έκταση 10 στρεµµάτων  
µε πολλά υδάτινα στοιχεία, ρηχό ποταµάκι, που 
διατρέχει όλο το πάρκο, συντριβάνια και µονοπάτια. 
∆ιαθέτει  εκτός από τις διαδροµές  µε την ειδική 
σήµανση, µια παιδική χαρά µε τα τελειότερα παιχνίδια, 
χώρο πρασίνουν και ένα κιόσκι για ξεκούραση. Ήταν 
µια ενδιαφέρουσα εξόρµηση που οι µικροί µας µαθητές 
χάρηκαν ιδιαίτερα, αφού τους δόθηκε η δυνατότητα  
να παίξουµε µε διαφορετικά παιχνίδια από αυτά που 
έχουν συνήθως  οι παιδικές χαρές  και να χαρούν την 
ηλιόλουστη ηµέρα. Είναι ένας σηµαντικός πόλος έλξης 
παιδιών  για αναψυχή και ψυχαγωγία και χώρος 
πολλαπλών δραστηριοτήτων. 

Οι Νηπιαγωγοί των τµηµάτων 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ "ΠΑΡΚΟ 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ" 
ΣΤΗ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΝΑ' 
Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, 
το τµήµα του νηπιαγωγείου 
µας Να' , πήγε εκδροµή στο 
Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου  
στη Νέα Ερυθραία. Πρόκειται 
για µια έκταση 10 στρεµµάτων περίπου , µε αρκετά 
υδάτινα στοιχεία, παιδική χαρά , πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής καθώς και πίστα  skateboard και extreme 
sports για µεγαλύτερα παιδιά. Ήταν µια εξόρµηση που 
οι µικροί µας µαθητές τη χάρηκαν ιδιαίτερα , αφού 
τους δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν µε διαφορετικά 
παιχνίδια από αυτά που έχουν συνήθως οι παιδικές 
χαρές, αλλά και να χαρούν την ηλιόλουστη µέρα ! 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 



 
 
 
  
 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ν1Α΄ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΤΟ "ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ" 
Σήµερα  22 Απριλίου 2013 , το 
τµήµα Ν1α', πραγµατοποίησε 
επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο, ένα 
ιδανικό χώρο χαλάρωσης και 
ηρεµίας , γεµάτο  µυρωδιές φύσης. 
Οι µικροί επισκέπτες , είχαν τη δυνατότητα, µέσα από 
τα εκατοντάδες προσεγµένα µονοπάτια του να 
περιηγηθούν στο χώρο και να γνωρίσουν  διάφορα 
είδη φυτών από άλλες χώρες µακρινές  καθώς και είδη  
φυτών που αναφέρονται από την αρχαία ελληνική 
µυθολογία και εµπλέκονται σε διάφορους µύθους και 
γεγονότα (π.χ. η δάφνη). Περάσαµε από το δάσος µε 
τα µπαµπού και τον ανθώνα που βρίσκονται οι 
λιµνούλες , στις οποίες αναπτύσσονται διάφορα είδη 
φυτών , όπως νούφαρα  και  ξετρελαθήκαµε µε τις 
χελώνες που λιάζονταν ευτυχισµένες στα ξυλαράκια 
που επιπλέουν στο νερό. Αυτές οι µαγευτικές εικόνες 
µας επέτρεψαν να αποκοµίσουµε  πλούσιες εµπειρίες 
και να καλλιργήσουµε το σεβασµό για το περιβάλλον. 



Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ 
ΚΗΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  Ν2α΄ 
και Ν2β΄  
Την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 , τα 
τµήµατα Ν2α΄ και Ν2β΄ 
επισκέφθηκαν το Βοτανικό 
Κήπο Ιουλίας και Αλέξανδρου 
Ν. ∆ιοµήδους. Πρόκειται για 
σηµαντικό πνεύµονα πρασίνου 
και χώρο µε ιδιαίτερη οµορφιά που προσφέρει και 
πνευµατική ηρεµία. Εκτός από την πλούσια χλωρίδα 
του µέρους, συναντήσαµε και καλλιεργηµένα τµήµατα, 
χωρισµένα σε διάφορες θεµατολογίες και γεωγραφικές 
ενότητες. Οι µαθητές γνώρισαν το θησαυρό της φύσης 
µέσα από µια ενδιαφέρουσα  ξενάγηση, η οποία έγινε 
υπό την εποπτεία  του επιστηµονικού προσωπικού του 
ιδρύµατος. Γοητεύτηκαν από τις προσεγµένες και 
ασυνήθιστες σε αστικό περιβάλλον οµορφιές του 
κήπου και µαγεύτηκαν από τα νούφαρα και τις 
όµορφες λιµνούλες. Ακόµα , ξετρελάθηκαν µε τις 
χελώνες που λιάζονταν στα ξύλα που επέπλεαν στο 
νερό και τους ήχους από τα βατραχάκια. Ο καιρός ήταν 



υπέροχος  και οι µαθητές µε ενθουσιασµό  και 
ενδιαφέρον συνδύασαν ψυχαγωγία και επιµόρφωση, 
απόκτησαν γνώσεις και πέρασαν στιγµές ξενοιασιάς σε 
ένα όµορφο και ήρεµο περιβάλλον. Ήταν ένα 
ευχάριστο διάλειµµα η επίσκεψή µας αυτή ! 

Οι Νηπιαγωγοί των τµηµάτων 

 
 
 



 
 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΒ'  
ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ 

Σήµερα Παρασκευή  5 Απριλίου, 
το τµήµα Νβ'  πραγµατοποίησε 
επισκεψη στο Βοτανικό Κήπο 
Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. 
∆ιοµήδους στην περιοχή του 
Χαϊδαρίου. Πρόκειται  για ένα 
σηµαντικό  πνεύµονα  πρασίνου 
και χώρο πνευµατικής ηρεµίας, λόγω του υψηλού 
βαθµού ποικιλότητας της χλωρίδας. Επίσης αποτελεί  
ένα ιδανικό καταφύγιο της πανίδας , καθώς 
προστατεύεται  από τις δυσµενείς ανθρώπινες 
επεµβάσεις. Οι µικροί µας µαθητές είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν αυτόν τον πολύτιµο  θησαυρό  της 
φύσης µέσα από µια ενδιαφέρουσα ξενάγηση , η 
οποία  έγινε υπό την εποπτεία  του επιστηµονικού  
προσωπικού του ιδρύµατος . Μας έγινε παρουσίαση 
τµηµάτων  του κήπου, όπου φύονται ποικιλόµορφα 
φυτά. Ενώ παράλληλα µας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρατηρήσουµε ζωϊκούς οργανισµούς, όπως χελώνες 
και βατραχάκια. 



Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν1α'  
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΙΠΠΑΣΙΑΣ   ΓΟΥ∆Η 
ΣΤΟΥΣ "∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΤΑΓΟΝΙΑΣ" 
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου , οι 
µαθητές του τµήµατος Ν1α' 
επισκέφθηκαν το κέντρο ιππασίας 
στο Γουδή και µας δόθηκε η 
ευκαιρία να ταξιδέψουµε στο 
θαυµαστό κόσµο των 
∆εινοσαύρων, µέσα από µια σειρά  
επιβλητικών εκθεµάτων και 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα 
εκθέµατα της έκθεσης 
προέρχονται από την Παταγονία που θεωρείται η γη 
των δεινοσαύρων. Περιηγηθήκαµε ανάµεσα  σε 
περισσότερα από δεκαπέντε είδη δεινοσαύρων, σε 
φυσικό µέγεθος , µαθαίνοντας τον τρόπο εξέλιξης αλλά 
και εξαφάνισης αυτών των επιβλητικών ερπετών. 
Παράλληλα οι εµψυχωτές του χώρου, µας σύστησαν τα 
εντυπωσιακά αυτά πλάσµατα  και µε µια σειρά 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι µικροί µαθητές µας 



έγιναν "παλαιοντολόγοι" ανακαλύπτοντας  τα βασικά 
χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής τους και το βιολογικό 
κύκλο τους.Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε όλα αυτά και 
ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη χαρά και προθυµία σε όλες 
τις δραστηριότητες του προγράµµατος.  

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Νατάσα Παπάζογλου 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΒ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ" 
 
 
 

 

  
  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Νβ'  

ΣΤΟΥΣ"∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΤΑΓΟΝΙΑΣ"  
Σήµερα Πέµπτη 21 Μαρτίου 
2013, πραγµατοποιήθηκε 
ξενάγηση των µικρών µας 
µαθητών στον εκθεσιακό χώρο 
"Οι ∆εινόσαυροι της Παταγονίας" στον Ιππικό Όµιλο 
Γουδή. Πρόκειται για την έκθεση που 
συνδιοργανώνεται από το µουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης και τη Grupo Cultural  SRL  της Αργεντινής. 
Εκεί οι µαθητές µας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
στο µαγικό κόσµο των δεινοσαύρων. Έγινε 



παρουσίαση στην εξέλιξη των δεινοσαύρων από τους 
πρώιµους µικροσκοπικούς και σαρκοφάγους, µέχρι την 
εξέλιξή τους στα πρώτα πτηνά. Είδαµε ακόµη µια 
αναπαράσταση ανασκαφής ενός πλήρους σκελετού 
σαρκοφάγου  δεινόσαυρου, τη φωλιά ενός 
"Σαυροποντικού", καθώς και  πλήρεις σκελετούς  του 
µεγάλου κερασφόρου σαρκοφάγου Carnotaurus 
Sastrei και του Megaraptor namunhuaiquii µε το 
µεγαλύτερο νύχι που υπήρξε ποτέ ! Στη συνέχεια τα 
παιδιά έγιναν "παλαιοντολόγοι" και έσκαψαν να βρουν 
θαµµένα απολιθώµατα... Μπήκαν σε  "αυγά" και 
ένιωσαν σαν έµβρυα δεινοσαυράκια. Το πρόγραµµα 
συνεχίστηκε µε τη συµµετοχή των παιδιών και σε άλλα 
παιχνίδια ρόλων προσεγγίζοντας  µε αυτόν τον τρόπο  
βασικά χαρακτηριστικά των δεινοσαύρων , τον τρόπο 
ζωής τους καθώς και το βιολογικό τους κύκλο. Η 
όµορφη αυτή ξενάγηση έκλεισε µε τη δηµιουργία 
κολάζ "Πολύχρωµοι ∆εινόσαυροι". Ήταν µια αρκετά 
εποικοδοµητική και ταυτόχρονα άκρως διασκεδαστική 
ξενάγηση , που έκανε τους µικρούς µας µαθητές να 
περάσουν υπέροχα ! 

Η Νηπιαγωγός του Τµήµατος 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
  
 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ "ΑΠΟΚΡΙΕΣ" 

 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Να'  ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΟΙ 
∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ 

ΠΑΤΑΓΟΝΙΑΣ" 
Σήµερα , Τετάρτη 13 Μαρτίου 
πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική 
εκδροµή στο κέντρο Ιππασίας στα 
Ολυµπιακά Ακίνητα στο πάρκο 
Γουδή µε σκοπό την ξενάγησή µας 
στην έκθεση  "Οι δεινόσαυροι της Παταγονίας" που 
διοργάνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 
Στην αρχή της ξενάγησής µας παρουσιάστηκε στα 
παιδιά η εξέλιξη των δεινοσαύρων από τους πρώιµους 
µικροσκοπικούς  και σαρκοφάγους δεινόσαυρους µέχρι 
την εξέλιξή τους στα πρώτα πτηνά. Στη συνέχεια 
περάσαµε στο χώρο όπου είχε στηθεί µια 
αναπαράσταση ανασκαφής ενός πλήρους σκελετού 



σαρκοφάγου δεινόσαυρου και τα ίδια τα παιδιά έγιναν 
για λίγο "παλαιοντολόγοι", ενώ έσκαψαν και βρήκαν 
θαµµένα απολιθώµατα. Το πρόγραµµα του κέντρου στη 
συνέχεια περιλάµβανε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
όπως κολάζ και κινητικά παιχνίδια. Ο κύκλος της 
ξενάγησής µας ολοκληρώθηκε στην αίθουσα 
προβολών όπου οι µικροί µας µαθητές 
παρακολούθησαν την ταινία "Οι δεινόσαυροι της 
Παταγονίας" διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Η 
συγκεκριµένη επίσκεψη διαδραµάτησε ουσιαστικό 
ρόλο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα 
περιβάλλοντος, µέσω των βασικών και εφαρµοσµένων 
δραστηριοτήτων στην προστασία και διατήρηση του 
περιβάλλοντος . Τα παιδιά αποκόµισαν πολύ 
σηµαντικές πληροφορίες  ενώ ταυτόχρονα έπαιξαν και 
διασκέδασαν . 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Μαρία Γαλαφτή 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Να  ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 
 
 
 
  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν2α ΚΑΙ  Ν2β ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
Σήµερα ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 
2013, τα παιδιά των 
τµηµάτων Ν2α και Ν2β , 
παρακολούθησαν στο 
θέατρο των εκπαιδευτηρίων 
µας  , από το εργαστήρι  
δηµιουργικής έκφρασης τη 
θεµατική ενότητα "ΑΓΑΠΩ 
ΤΙΣ ΒΟΛΤΟΥΛΕΣ, ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ". Ήταν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα  µε 
στόχο την ενεργό συµµετοχή των παιδιών. Στην αρχή 
χωρίστηκαν σε δύο οµάδες και ύστερα ξεκίνησαν µια 



συζήτηση για τα αυτοκίνητα. Μίλησαν για τις 
µετακινήσεις, για το µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων που 
κινούνται στις πόλεις και για τη ρύπανση. Έπειτα 
έγιναν τα ίδια  αυτοκίνητα και  επιβιβάστηκαν σ΄ αυτά 
φορώντας ζώνη ασφαλείας. Με τον ήχο ενός µουσικού 
οργάνου κινούνταν ενώ  µε την παύση του 
σταµατούσαν και έψαχναν χώρο  στάθµευσης. Τέλος, η 
υπεύθυνη  τους  έδειξε τους φωτεινούς σηµατοδότες. 
Το χρώµα των φαναριών τους βοήθησε να 
κατανοήσουν  πώς και πότε πρέπει να κινούνται στο 
δρόµο . Κρατώντας στη συνέχεια το σήµα του "STOP" , 
µετέφερε τη δράση στην αίθουσα. Κάποια παιδιά 
παρίσταναν τα αυτοκίνητα και κάποια άλλα τους 
πεζούς. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν 
παρακινήθηκαν να τραγουδήσουν παρέα το ``περπατώ 
εις το δρόµο``  και να το δραµατοποιήσουν. Ήταν ένα 
ενδιαφέρον πρόγραµµα, καθώς τα παιδιά  προσέγγισαν 
και εφάρµοσαν µε οδηγό τη φαντασία τους , τους 
κανόνες  του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
Καλλιέργησαν την πρωτοβουλία τους , την ελεύθερη 
έκφραση και τη δηµιουργικότητά τους. 

Οι Νηπιαγωγοί 
 

 
 

 



 
 

 

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Νβ  ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 
  
 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΤΑΣΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΜΑΣ Να ΚΑΙ  Νβ 
Σήµερα Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 , επισκέφθηκε 
το σχολείο µας η οµάδα Θεάτρου Σκιών  Τάσου Κώνστα 
, για να µας παρουσιάσουν την παράσταση µε τίτλο "Το 
καρναβάλι του Καραγκιόζη". Το αποκριάτικο γλέντι και 
φυσικά ο καταλληλότερος για να στήσει  µια τέτοια 
γιορτή ήταν ο Καραγκιόζης , στον οποίο ανατέθηκε η 
διοργάνωση της παρέλασης των καρναβαλιστών. Τα 
γέλια όπως φαντάζεστε ήταν εγγυηµένα για τους 
µικρούς µας µαθητές. Μετά το τέλος της παράστασης ο 
Καραγκιόζης  βγήκε έξω από το πανί και χάρισε  πολλά 
χαµόγελα στα παιδάκια µας µε την 
...αφεντοµουτσουνάρα του ! Ήταν µια παράσταση 
ιδιαίτερα διασκεδαστική που σίγουρα µας έβαλε για τα 



καλά στο αποκριάτικο κλίµα, όλους, µικρούς και 
µεγάλους ! 

Οι Νηπιαγωγοί των Εκπαιδευτηρίων 

  

 

 
 
 

 



 
 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ "ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ" 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ν1Α'  ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
Σήµερα 28/1/2013 , οι µαθητές του Ν1α'  
παρακολούθησαν στο χώρο του σχολείου µας , από το 
εργαστήρι δηµιουργικής έκφρασης ,  εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα "ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ" , 
συζητήσαµε για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί 
ο άνθρωπος να παράγει ήχους  (φωνή, χτυπώντας 
παλαµάκια κ.λπ. , για τους φυσικούς ήχους όπως είναι 
ο άνεµος , η βροχή , το κελάηδηµα των πουλιών) και 
τέλος για τις οµάδες των µουσικών οργάνων. Στη 
συνέχεια το πρόγραµµα απέκτησε πιο βιωµατικό 
χαρακτήρα. Με τη χρήση µουσικού οργάνου (µαράκα) 
ταξιδέψαµε  µ΄ ένα µαγικό διαστηµόπλοιο στη χώρα 
των ινδιάνων από όπου προήλθε το µουσικό όργανο. 
Φανταστήκαµε ότι είµαστε ινδιάνοι , χορέψαµε και 
διασκεδάσαµε. Μεταφερθήκαµε και σε άλλα µέρη  και 
από κάθε τόπο  που επισκεπτόµασταν  παίρναµε κι από 
ένα  µουσικό όργανο . Από την Αφρική πήραµε το 
τύµπανο , από το Βόρειο Πόλο το τριγωνάκι , από την 
Ιταλία τις καστανιέτες κ.λπ. ∆όθηκε στα παιδιά η 
δυνατότητα ναα εκφραστούν µέσα από την κίνηση , να 
καλλιεργήσουν της συνεργατικότητά τους, να 
εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και  να διασκεδάσουν ! 
Ήταν µια ευχάριστη και δηµιουργική εµπειρία ! 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Νατάσα Παπάζογλου 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΣ  ΣΤΙΣ 23/1/2013 ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΝΒ'  
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου οι 
µαθητές του  τµήµατος 
Νβ΄ παρακολούθησαν εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα "Αγαπώ το 
δάσος και το προστατεύω" από το 
εργαστήρι  δηµιουργικής έκφρασης  

και επικοινωνίας. Το θέατρο του σχολείου µας 
διαµορφώθηκε σε ένα περιβάλλον δηµιουργικής 
µάθησης  ώστε να επιτευχθεί η ενεργητική συµµετοχή 
των µαθητών. Χρησιµοποιήθηκαν ενεργητικές µέθοδοι 
όπως η συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων , η έρευνα 
και η κριτική επεξεργασία. 
Αρχικά µιλήσαµε για το τεχνητό και φυσικό δάσος . Για 
τα φυλλοβόλα και αειθαλή δέντρα. Στη συνέχεια 
κάναµε τους ξυλοκόπους , µαζέψαµε ξύλα , κάναµε 
πικ-νικ... Επεξεργαστήκαµε το θέµα των δασικών 
πυρκαγιών και συζητήσαµε τις αιτίες που τις 
προκαλούν, καθώς και για την αναδάσωση. Μάθαµε τις 
προσφορές του δάσους στον άνθρωπο , όπως η ξυλεία 
, το χαρτί κ.α., καθώς και για το οξυγόνο που είναι 
τόσο απαραίτητο  για την υγεία µας. Τέλος 
αναφερθήκαµε στα ζώα που κατοικούν στα δάση. Με 
αυτό τον τρόπο  προσεγγίσαµε δηµιουργικά ένα τόσο 
σηµαντικό και ευαίσθητο περιβαλλοντικό θέµα . 
Βασικός στόχος τους προγράµµατος ήταν να 
καλλιεργήσει στους µικρούς µας µαθητές την ευθύνη  
για την προστασία  τους δάσους και την σωστή  
διαχείρισή του. Ήταν ένα διασκεδαστικό και ιδιαίτερα 
επιµορφωτικό πρόγραµµα. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Γιώτα Χατζοπούλου 



 
 
 

 
 
 
  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ 



ΤΟ Ν2Α' ΣΤΙΣ  22/1/2013 

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 , µε 
αφορµή το project "Ο ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ"  και αφού 
µιλήσαµε σχετικά µε τη σπορά και 
το ψωµί , αποφασίσαµε (το τµήµα 
Ν2α') να πάµε στο φούρνο της 
γειτονιάς µας. Εκεί, µας 
υποδέχτηκε ο κύριος ∆ηµητρόπουλος ή ο "κύριος 
Φούρναρης" όπως τον αποκαλούσαν τα παιδιά . Μας 
ξενάγησε στο εργαστήριο παρασκευής ψωµιού και µας 
εξήγησε την όλη διαδικασία. Μας έδειξε πως ζυµώνουν 
το ψωµί, ποια υλικά χρειάζονται , τους φούρνους που 
το ψήνουν καθώς και τον τρόπο λειτουργίας  των 
φούρνων. Επίσης, του θέσαµε κάποιες ερωτήσεις που 
είχαµε ετοιµάσει στο σχολείο (π.χ. πώς βγάζει ο 
φούρναρης το ψωµί από το φούρνο, πού το τοποθετεί 
όταν το ετοιµάζει , τι ώρα πάει ο φούρναρης στο 
φούρνο για να ξεκινήσει την ετοιµασία του ψωµιού, 
πώς χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα) και µε πολύ 
ευγένεια και υποµονή µας απάντησε σε όλα! Στο τέλος, 
όλα τα παιδάκια πήραν µαζί τους για το δεκατιανό τους 
ένα κουλούρι που τους κέρασε ο "κύριος Φούρναρης" 
!  
Ευχαριστούµε πολύ τον κύριο ∆ηµητρόπουλο για την 
υπέροχη εµπειρία, να µάθουµε τόσο σηµαντικά 
πράγµατα για το ψωµί. 
 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Μαρία Βλασσοπούλου 

 



 
 
 

 
 
 
  
 
 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 21/1/2013 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑ'  
Τη ∆ευτέρα  21 Ιανουαρίου , 
επισκέφθηκε το χώρο του 
σχολείου µας, το "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ". Το θέµα που 
διαπραγµατευτήκαµε ήταν τα "συναισθήµατα". Το 
πρόγραµµα ξεκίνησε µε µια συζήτηση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η εµψυχώτρια , έκανε στα παιδιά 
διάφορες ερωτήσεις προκειµένου να κατανοήσει και η 
ίδια  το επίπεδο της συναισθηµατικής συνειδητότητας 
των παιδιών . Στη συνέχεια τους αφηγήθηκε την 
ιστορία για το "µαγικό κοχύλι" , όπου η διήγηση αυτή  
περιείχε αρκετές  εναλλαγές  που κρατούσαν αµείωτο 
το ενδιαφέρον των παιδιών. Έπειτα ακολούθησε η 
δραµατοποίηση  της ιστορίας από τα ίδια τα παιδιά. Το 
πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητικό, καθώς 
εστίασε  σε αξίες που είναι πολύ σηµαντικές για την 
πορεία της ζωής του ανθρώπου ενώ ταυτόχρονα  ήταν 
και διασκεδαστικό για τους µικρούς µας µαθητες αφού 
απαιτούσε την ενεργό συµµετοχή τους σε όλο το 
επίπεδο. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Μαρία Γαλαφτή 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
Αγαπητοί γονείς, 
Αυτές τις ηµέρες το θέµα που 
διαπραγµατευόµαστε είναι "Ο 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ". Ξεκινήσαµε λοιπόν 
διαβάζοντας το παραµύθι  µε τίτλο "Ο 
χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει"  
από το Μάνο Κοντολέων. 
Χρησιµοποιώντας ως αφόρµηση τη συγκεκριµένη 
ιστορία ξεκινήσαµε να διαπραγµατευόµαστε θέµατα 
όπως ο κύκλος του νερού, τα καιρικά φαινόµενα του 
χειµώνα , τις χειµερινές µας δραστηριότητες κ.λπ. Στη 
συνέχεια πήγαµε στο εργαστήριο τεχνολογίας όπου τα 
παιδιά έβαψαν γλωσσοπίεστρα προκειµένου να 
φτιάξουν το δικό τους χιονάνθρωπο. Κλείνοντας το 
πρόγραµµα αυτό έδωσα στα παιδιά από ένα έντυπο που 
απεικόνιζε ένα χιονάνθρωπο και τα στάδια που 
µεσολαβούν µέχρι αυτός να λιώσει.Ζήτησα λοιπόν από 
τα παιδιά να κόψουν τις εικόνες αυτές και να τις 
τοποθετήσουν στη σωστή χρονική  σειρά. 
Στόχος των δραστηριοτήτων του προγράµµατος αυτού , 
ήταν :  
1. Να µάθουν τα παιδιά να ακούν και να κατανοούν  
µία διήγηση. 
2. Να µπορούν να διακρίνουν σ΄ ένα κείµενο  τα 
διαλογικά από τα µη διαλογικά µέρη. 
3. Να αντιλαµβάνονται  την αλληλεπίδραση  του 
περιβάλλοντος µε τις δραστηριότητες του ανθρώπου .  
5. Να ανακαλύψουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από 
τις ιδιότητες των υλικών.  
6. Να πειραµατιστούν µε διάφορα υλικά και τεχνικές 
και να τις εφαρµόσουν για να ζωγραφίσουν.  
7. Να βελτιωθούν ως προς τη λεπτή κινητικότητα.  
Σε γενικές γραµµές µπορώ να πω πως επιτεύχθηκαν οι 
παραπάνω στόχοι  στο σύνολό τους . Ήταν ένα θέµα 
στο οποίο τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά. Αξίζει βέβαια 
να σηµειωθεί πως ο χώρος του εργαστηρίου βοήθησε 
πολύ, καθώς είναι κατάλληλα οργανωµένος , ώστε να 
τους προσφέρει ποικίλα ερεθίσµατα και παράλληλα 
ενίσχυσε τη δηµιουργικότητά τους ! 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Μαρία Γαλαφτή 



 
 
 

 



 
 

  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

"Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ" 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ  
Σήµερα, ∆ευτέρα 10/12/2012 
και τα δύο τµήµατα του 
Νηπιαγωγείου µας , 
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση "Η Παναγία 
των Παρισίων" του Β.Ουγκώ. Πρόκειται για ένα  
διασκευασµένο µιούζικαλ , µε ζωντανές εικόνες και 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλοκή, καθώς επίσης και 
πολλά στοιχεία  από το Παρίσι του 15ου αιώνα. Στην 
παράσταση πρωταγωνιστούν πολλοί καταξιωµένοι 
ηθοποιοί , ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν και τα 
µουσικοχορευτικά δρώµενα του έργου , τα οποία τα 
παιδιά φάνηκαν να απολαµβάνουν ιδιαίτερα ! 

Οι Νηπιαγωγοί του Να' και Νβ' 

 
 
 
  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  "ΜΙΑ ΝΙΦΑ∆Α ΤΑ 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ" ΑΠΟ ΤH ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α "ΟΝΕ 
ΤWO FREE..." ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ 
Σήµερα 7 ∆εκεµβρίου 2012 , τα παιδιά των τµηµάτων 
Ν1Α'  Ν2Α' , Ν2Β' παρακολούθησαν τη θεατρική 
παράσταση "Μια νιφάδα τα Χριστούγεννα". Ήταν µια 
ενδιαφέρουσα σύγχρονη παράσταση ! Οι εναλλαγές  
στις φωνές των ηθοποιών , οι χορευτικές τους κινήσεις 
και τα τραγούδια τους, κράτησαν αµείωτο το 
ενδιαφέρον των παιδιών ! Γέλασαν , ενθουσιάστηκαν , 
τραγούδησαν τα κάλαντα και χειροκρότησαν µαζί µε 
τους ηθοποιούς . Ήταν πρόθυµα και απαντούσαν σε 
ερωτήσεις. Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά 
παριστάνοντας τα σπουργιτάκια που πετούσαν 
γρήγορα και µάζευγαν µε τη µύτη τους τα σκουπίδια . 
Επίσης, µιµήθηκαν τη φωνή και την κίνηση των 
σκυλιών , σκάβοντας ένα λάκκο για να ρίξουν τα 
σκουπίδια. Χάρηκαν ακόµα περισσότερο όταν έκαναν 
την Παγωνούλα (χιονονιφάδα) και στόλιζαν την πόλη 
ρίχνοντας χιόνι για να δηµιουργήσουν µια µαγική 
χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα. Τέλος, 
εντυπωσιάστηκαν µε το ζύµωµα για να φτιάξουν 
µελοµακάρονα και κουραµπιέδες. Ήταν µια 
πετυχηµένη παράσταση  που έδωσε ιδιαίτερη χαρά στα 
παιδιά καθώς συµµετείχαν βιωµατικά σ'  αυτή ! 

Οι νηπιαγωγοί των τµηµάτων 



 
 
 

 
 
 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 



Η δεύτερη εκπαιδευτική µας 
εξόρµηση για τα 
τµήµατα Ν2α΄και Ν2΄ γι΄ αυτό 
το µήνα πραγµατοποιήθηκε στις 
21/11/2012 στο Μουσείο 
"ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ". Οι µικροί µας 
µαθητές παρατήρησαν από κοντά διάφορα είδη 
βαλσαµωµένων ζώων και εξέφρασαν τις απορίες τους 
αλλά παράλληλα και τον απέραντο θαυµασµό τους ! 
Σκοπός της επίσκεψής µας ήταν να κατανοήσουν τις 
σχέσεις αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται στο 
φυσικό περιβάλλον και τέλος να καλλιεργήσουν θετική 
στάση  και αξίες για τη διαφύλαξη του φυσικού 
πλούτου. 

Οι Νηπιαγωγοί των τµηµάτων 

 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ν1α΄ ΣΤΗΝ ACTION AID ΣΤΙΣ 
15/11/2012 

Την Πέµπτη 15/11/2012 το 
τµήµα Ν1α΄ επισκέφθηκε το 
χώρο της Αction Aid. Εκεί τα 
παιδιά παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα "Έχω ένα φίλο 



µακρινό", στο οποίο κεντρικός άξονας ήταν η 
ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα 
παιδιά "ταξίδεψαν" σε έναν ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο , για να συναντήσουν ένα παιδάκι από µια 
µακρινή χώρα της Αφρικής. Φτάνονας εκεί, µέσα από 
παιχνίδια ρόλων , προσέγγισαν το θέµα της 
διαφορετικότητας, συγκρίνοντας ήθη και έθιµα των 
δύο πολιτισµών (ενδυµασία, κατοικία  κ.λπ.) και στη 
συνέχεια , έκαναν µια εισαγωγή στη σύνδεση  αυτής µε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος 
Νατάσα Παπάζογλου 

 

 

 
 

 



 
 
 

  

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Νβ΄ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ACTION AID 

 Σήµερα Τετάρτη 7/11/2012, το τµήµα Νβ΄, 
πραγµατοποίησε εκδροµή στην ACTION AID. Εκεί τα 
παιδιά µας παρακολούθησαν  το πρόγραµµα "Έχω ένα 
φίλο µακρινό". Σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο, 
πραγµατοποίησαν ένα φανταστικό ταξίδι στη Γκάνα της 
Αφρικής και συνάντησαν τη Χατζουαβή , µια φίλη 
µακρινή ... Μέσα από διάφορα παιχνίδια ρόλων, 
εξερεύνησαν και γνώρισαν τον τρόπο ζωής της 
Χατζουαβή. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να 
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πάνω στο θέµα της 
διαφορετικότητας των λαών, καθώς και των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος  
Χατζοπούλου Γιώτα 



 
 
 

 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Να` ΣΤΗΝ ACTION AID 

Σήµερα Τρίτη 6/11/2012 , το 
τµήµα Να΄ του Νηπιαγωγείου µας, 
επισκέφθηκε το κέντρο της ACTION 
AID και παρακολούθησε  το 
πρόγραµµα "Έχω ένα φίλο  
µακρινό" . Ήταν ένα καθαρά 
βιωµατικό πρόγραµµα , κατά τη 
διάρκεια του οποίου  τα παιδιά επιβιβάστηκαν στο 
"αεροπλάνο" και έχοντας ως προορισµό την Αφρική, 
κλήθηκαν να εξερευνήσουν βασικά στοιχεία του 
πολιτισµού της ηπείρου αυτής. Στόχος του 
προγράµµατος ήταν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 
τη διαφορετικότητα των λαών καθώς επίσης και να 
ευαισθητοποιηθούν γύρω από διαφορετικές  εµπειρίες  
που έχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας, σε όλα τα µέρη του 
κόσµου. 
 

Η Νηπιαγωγός του τµήµατος  
Γαλαφτή Μαρία 



 

 

 
 
 

 
 

 

  



 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν1 ΣΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ "ΚΙΒΩΤΟΣ" ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ 

"SANTA MARIA" 
Από το αµπέλι...στο κρασί !  
Σήµερα Παρασκευή  12/10/2012 οι µαθητές 
του τµήµατος Ν1΄ επισκέφθηκαν τον 
εκπαιδευτικό χώρο "Κιβωτός" και 
παρακολούθησαν πρόγραµµα µε θέµα "Από το 

αµπέλι ...στο κρασί". Όταν φτάσαµε εκεί η ξεναγός , 
µέσα από µια ιστορία µας ταξίδεψε στο χρόνο και 
ανακαλύψαµε τη διαδικασία της οινοποίησης . 
Συζητήσαµε για το θεό ∆ιόνυσο και µάθαµε τα µυστικά 
του κρασιού και τα έθιµα που σχετίζονται µε αυτό. 
Γίναµε κι εµείς µικροί αµπελουργοί ! Φορέσαµε τα 
καπελάκια µας και µαζέψαµε σταφύλια . Στη συνέχεια  
οδηγηθήκαµε στο πατητήρι όπου µας δόθηκε η 
δυνατότητα  να πατήσουµε τα σταφύλια που µαζέψαµε. 
Μέσα από τη σύγκριση του παλιού και του καινούργιου 
, τα παιδιά έµαθαν  για όλα τα στάδια της οινοποίησης 
και την εξέλιξή της µέσα στους αιώνες. 

H Nηπιαγωγός  
Νατάσα Παπάζογλου 

 



 
 

 

 ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ "SANTA MARIA" AΠΟ ΤΑ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Ν2α΄ ΚΑΙ Ν2β΄ 
Στις 8/10/2012  τα παιδιά των τµηµάτων Ν2α΄ 
και Ν2β΄  παρακολούθησαν ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα αποκλειστικά αφιερωµένο στο κρασί. 
Τα παιδιά έµαθαν  διασκεδάζοντας,  για όλα τα στάδια  
οινοποίησης και την εξέλιξή της µέσα στους αιώνες.  
Όταν φτάσαµε στο κτήµα "Santa Maria", η 
αµπελουργός παρέλαβε τα παιδιά και ξεκίνησε η 
ξενάγηση για να γνωριστούν µε το αµπέλι και το 
σταφύλι. Στην αρχή συµµετείχαν µέσα στο αµπέλι όλα 
τα παιδιά, µαζεύοντας  σταφύλια σε µεγάλα καλάθια. 
Έπειτα, επισκεφθήκαµε το παραδοσιακό ξύλινο 
πατητήρι και τα παιδιά πάτησαν τα σταφύλια µε τη 
συνοδεία  παραδοσιακής µουσικής για τον τρύγο. 
Ευχαριστήθηκαν πολύ µε αυτή τη διαδικασία. Στο 
τέλος, φτάσαµε  στο σύγχρονο οινοποιείο και είδαµε 
από κοντά τα µηχανήµατα οινοποίησης  και 
εµφιάλωσης  της σύγχρονης εποχής . Αφού , έγινε  η 
απονοµή  αναµνηστικών δώρων σε όλα τα παιδιά, 
επιστρέψαµε στο σχολείο. 

Οι νηπιαγωγοί των τµηµάτων 
      
 
 

 

 ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Να΄ ΚΑΙ Νβ΄ 
Το διήµερο  Πέµπτη και Παρασκευή στις 4 & 5 
Οκτωβρίου 2012 αντίστοιχα , τα τµήµατα του 
Νηπιαγωγείου µας Να΄ και Νβ΄ , πραγµατοποίησαν την 
πρώτη τους σχολική εκδροµή στο Προολυµπιακό 
Αθλητικό Πάρκο Πάρνηθας.  
Εκεί οι µαθητές µας είχαν τη δυνατότητα να 
επισκεφτούν το "Μουσείο Παλαιών Επαγγελµάτων", 
όπου ενηµερώθηκαν για τις δυνατότητες που µας 
παρέχει η δυναµική του νερού και όχι µόνο. 
Παρατήρησαν παλιά αντικείµενα  και συζήτησαν  για 
την εξέλιξή τους µε την επίδραση   της τεχνολογίας. 



Έµαθαν για το "σάρωµα" , τον αργαλειό , το αλέτρι, τη 
νεροτριβή και το υδροκίνητο  πριόνι, ενώ η ξενάγηση 
ολοκληρώθηκε µε την αγγειοπλαστική . Ο καθηγητής  
της κεραµικής  δίδαξε  στα παιδιά κάποια µυστικά  για 
την τέχνη του πηλού , ενώ στο τέλςο τους χάρισε  και 
από ένα αναµνηστικό πήλινο πιάτο  που γίνεται 
καδράκι. Προς το τέλος της  εκδροµής  τα παιδιά 
έπαιξαν  στον εσωτερικό παιδότοπο του πάρκου µε 
φουσκωτά , στο τρενάκι , στο καρουσέλ και στο 
τραµπολίνο. Ήταν µια ιδιαίτερα εποικοδοµητική 
εκδροµή , καθώς τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε τα ήθη 
και τις παραδόσεις  µας και συνειδητοποίησαν  πόσο 
έντονη είναι η επιρροή της τεχνολογίας  στην 
καθηµερινότητά µας αλλά ταυτόχρονα και πολύ 
διασκεδαστική ! 

Οι Νηπιαγωγοί των τµηµάτων 
Γιώτα Χατζοπούλου  

Μαρία Γαλαφτή 

 
 

 



 
 
 
 

 


