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Η χρονιά μας ξεκίνησε δυναμικά 
με την κοπή της πίτας και τον 
τυχερό της τάξης. 
Όλα μαζί τα παιδιά αποφάσισαν 
να ανοίξουν το δώρο και να 
φτιάξουν ομαδικά το παζλ!
Έτσι ομαδικά λοιπόν ξεκινήσαμε 
και ακολουθούν πολύ ωραία 
πράγματα!!!
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Ο Φεβρουάριος μας ήρθε με πολλά κρύα, βροχές και 
απουσίες και γιορτές!!

Αφού κανονικό μάθημα δεν γινόταν και για να κάνουμε 
όμως και λίγο μάθημα, δημιούργησα 2 επιτραπέζια 

παιχνίδια! 

Ένα φιδάκι και τη λεξούπολη!!
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Επίσης εκτύπωσα 
και πλαστικοποίησα 
την Αλφάβητο σε 
μικρά και κεφαλαία 
γράμματα για να 
παίζουμε διάφορα 
παιχνίδια!!
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Για να μπει καλά η 
Σαρακοστή φτιάξαμε την 

πρώτη μας ομαδική 
χειροτεχνία, την κυρά 
Σαρακοστή με τα 7 της 

πόδια, όσες και οι 
εβδομάδες για το 

Πάσχα!!
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Γιατί Απόκριες χωρίς χορό, 
τραγούδι και μουσική γίνεται; 
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Η 1η μας ομαδική κατασκευή 
είναι η δημιουργία 
εικονογραφημένου παραμυθιού 
που διαβάζαμε στην τάξη σε 
κύκλο την τελευταία ώρα κάθε 
Παρασκευή από τον 
Οκτώβριο μέχρι το 
Δεκέμβριο. Στόχος μας ήταν 
να μάθουμε να ελέγχουμε τα 
συναισθήματά μας!!



Μαθαίνουμε τις εποχές!
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Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 
σωστά και με ασφάλεια το ψαλίδι!!



Κι ένα δείγμα από τις πιο μελωδικές ώρες της 
εβδομάδας!! 16
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Με διάθεση, ρυθμό
φτιάχνω κύκλο στο 
λεπτό
τον κύριο Φώτη 
ακολουθώ στο 
παιχνίδι που 
αγαπώ!! 
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Ξεκινήσαμε τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με τη θεματική ενότητα Ευ Ζην και 
τίτλο  « Γερά Δοντάκια »



Χειροτεχνία τις τροφές που 
διατηρούν τα δοντάκια γερά
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και δοντάκια με τερηδόνα
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Ακόμη μία κατασκευή 
για να μας θυμίζει 
πόσο σημαντικά είναι 
τα γερά δοντάκια μας 
είναι ο σελιδοδείκτης 
με τις υγιεινές τροφές 
που κρατάνε τα 
δοντάκια μας καθαρά 
και λαμπερά!!



21

Τα παιδιά 
εργάζονται 
ομαδικά και 
παρουσιάζουν 
πολύ όμορφα 
πράγματα!!
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Παγκόσμια 
Ημερά 

Σχολικού 
Εκφοβισμού

Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά με 
υπομονή και πολλή ζωγραφική!
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Παγκόσμια Ημερά 
Σχολικού Εκφοβισμού
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Το αποτέλεσμα 
είναι υπέροχο!!
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Και φυσικά ποτέ 
δεν λείπουν οι 
ευκαιρίες για μικρά 
παρτάκια, γλυκάκια 
και φωτογράφιση 
και εμείς τις 
εκμεταλλευόμαστε! 

Έτσι όμορφα 
τελειώνει και το β’ 
τρίμηνο!!! 
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