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Τα μολύβια του 4
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Ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας 

εφημερίδα 

       Η σχολική εφημερίδα αποτελεί έναν άριστο τρόπο ώστε οι μαθητές/τριες

της κριτικής σκέψης. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον για τους/τις 

να μάθουν να μαθαίνουν συνεργατικά, να συμμετέχουν γράφοντας και διαβάζοντας πέρα από το συγκε

πρόγραμμα, να αναπτύξουν πρακτικά δεξιότητες πραγματικές 

ακολουθώντας τις προθεσμίες, επιλύοντας δημιουργικά τα προβλήματα.

Στόχος της εφημερίδας μας είναι να μοιραστούν τα παιδιά

συνανθρώπων του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, την κουλτούρα συνεργασίας, 

Στη διαφήμιση… όλα είναι δυνατά

     Στα πλαίσια της ενότητας «Διατροφή» του μαθήματος της Γλώσσας 
Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές του Στ΄1 δημιούργησαν τις δικές τους 
διαφημίσεις σχετικές με καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης.
Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διαφημίσεις σε έντυπα (εφημερίδες, 
περιοδικά, φυλλάδια) αλλά και στο ραδιόφωνο. Έτσι, δημιούργησαν τα 
δικά τους διαφημιστικά έντυπα με ευφάνταστο τρόπο και στη συνέχεια 
ηχογράφησαν τις δικές τους ομαδικές ραδιοφωνικές διαφημίσεις. 
Φρόντισαν ώστε οι διαφημίσεις τους να ενημερώνουν και να 
προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα που 
διαφημίζονται με: 

1. Σκίτσα ζωγραφικής 
2. Σλόγκαν (σύντομες συνθηματικές φράσεις)
3. Λίγα λόγια για τα πλεονεκτήματα του διαφημιζόμενου 

προϊόντος, κάνοντας χρήση ρημάτων σε προστακτική 
και υποτακτική έγκλιση, πολλών επιθέτων και 
σημείων στίξης (θαυμαστικά, αποσιωπητικά κ.α.).
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Τα μολύβια του 4ου γράφουν
Ο διαδικτυακός μας τόπος  blogs.sch.gr/4dimamal» 

 

  

Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας Πέτρος Κοκκόσης για τη σχολική 

σχολική εφημερίδα αποτελεί έναν άριστο τρόπο ώστε οι μαθητές/τριες να ασκηθούν στις δεξιότητες της γραφής και 

της κριτικής σκέψης. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον για τους/τις 

συνεργατικά, να συμμετέχουν γράφοντας και διαβάζοντας πέρα από το συγκε

πρόγραμμα, να αναπτύξουν πρακτικά δεξιότητες πραγματικές - δεξιότητες ζωής:  οργανώνοντας, 

ακολουθώντας τις προθεσμίες, επιλύοντας δημιουργικά τα προβλήματα. 

Στόχος της εφημερίδας μας είναι να μοιραστούν τα παιδιά μας τη μάθηση με ένα ακροατήριο γονιών, μαθητών αλλά και 

συνανθρώπων του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, την κουλτούρα συνεργασίας, 

Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε 
την καρδιά σας!

     Στο δρόμο υπάρχουν πάρα πολλά 
αδέσποτα. Πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, 
αφήνουν τα ζώα τους στο δρόμο. Τα 
αδέσποτα ζώα έχουν λίγα χρόνια ζωής, γιατί 
δε βρίσκουν εύκολα τροφή και 
αρρωσταίνουν. Θέλουν ό, τι θέλουμε κι 
εμείς: νερό, φαγητό, αγάπη και καλή υγεία.   
Αν κάποτε βρούμε ένα αδέσποτο ζωάκι 
πρέπει να το πάρουμε και να το 
φροντίσουμε. Να το πάμε σ’ έναν κτηνίατρο 
να το εξετάσει και να μας δώσει τις 
απαραίτητες συμβουλές για να το 
φροντίσουμε. Προσφέροντάς του φροντίδα 
και προστασία, κάνουμε μια καλή πράξη.

Στη διαφήμιση… όλα είναι δυνατά 

πλαίσια της ενότητας «Διατροφή» του μαθήματος της Γλώσσας 
Δημοτικού οι μαθητές του Στ΄1 δημιούργησαν τις δικές τους 

διαφημίσεις σχετικές με καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης. 
Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διαφημίσεις σε έντυπα (εφημερίδες, 
περιοδικά, φυλλάδια) αλλά και στο ραδιόφωνο. Έτσι, δημιούργησαν τα 

ά τους διαφημιστικά έντυπα με ευφάνταστο τρόπο και στη συνέχεια 
ηχογράφησαν τις δικές τους ομαδικές ραδιοφωνικές διαφημίσεις.  
Φρόντισαν ώστε οι διαφημίσεις τους να ενημερώνουν και να 
προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα που 

Σλόγκαν (σύντομες συνθηματικές φράσεις) 
Λίγα λόγια για τα πλεονεκτήματα του διαφημιζόμενου 
προϊόντος, κάνοντας χρήση ρημάτων σε προστακτική 
και υποτακτική έγκλιση, πολλών επιθέτων και 
σημείων στίξης (θαυμαστικά, αποσιωπητικά κ.α.). 
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γράφουν… 

Πέτρος Κοκκόσης για τη σχολική 

να ασκηθούν στις δεξιότητες της γραφής και 

της κριτικής σκέψης. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον για τους/τις μαθητές/τριες  ώστε 

συνεργατικά, να συμμετέχουν γράφοντας και διαβάζοντας πέρα από το συγκεκριμένο αναλυτικό 

οργανώνοντας,  δίνοντας προτεραιότητα, 

μας τη μάθηση με ένα ακροατήριο γονιών, μαθητών αλλά και 

συνανθρώπων του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, την κουλτούρα συνεργασίας, 

Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε 
την καρδιά σας! 

δρόμο υπάρχουν πάρα πολλά 
αδέσποτα. Πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, 
αφήνουν τα ζώα τους στο δρόμο. Τα 
αδέσποτα ζώα έχουν λίγα χρόνια ζωής, γιατί 
δε βρίσκουν εύκολα τροφή και 
αρρωσταίνουν. Θέλουν ό, τι θέλουμε κι 

, φαγητό, αγάπη και καλή υγεία.   
κάποτε βρούμε ένα αδέσποτο ζωάκι 

πρέπει να το πάρουμε και να το 
φροντίσουμε. Να το πάμε σ’ έναν κτηνίατρο 
να το εξετάσει και να μας δώσει τις 
απαραίτητες συμβουλές για να το 
φροντίσουμε. Προσφέροντάς του φροντίδα 
και προστασία, κάνουμε μια καλή πράξη. 

Βοηθήστε τα! 

 

Οι μαθητές του Ε2 
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Παγκόσμια ημέρα διατροφής

Στις 16 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής,

προαύλιο χώρο του σχολείου υγιεινό πρωινό, που αποτελούνταν από δημητριακά, γαλακτοκομικά και φρούτα. Στη 

συνέχεια οι μαθητές του τμήματος Γ’2  έφτιαξαν την «Πυραμίδα της Διατροφής» με τη μέθοδο του κολάζ. 

 

London Sea Aquarium 

Explore fantastic sea animals in the SEA LIFE 

LONDON Aquarium. There are over 500 species

in 2 million litres of water. The London Aquarium is 

one of the biggest Aquariums in Europe. Last but 

not least visitors will also enjoy live feedings and 

talks throughout their visit to the SEA LIFE LONDON.
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Παγκόσμια ημέρα διατροφής 

16 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, οι μαθητές των Α, Β, Γ τάξεων, έφαγαν στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου υγιεινό πρωινό, που αποτελούνταν από δημητριακά, γαλακτοκομικά και φρούτα. Στη 

συνέχεια οι μαθητές του τμήματος Γ’2  έφτιαξαν την «Πυραμίδα της Διατροφής» με τη μέθοδο του κολάζ. 
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ΣΤ1 

Μαθαίνω κατασκευάζοντας

Τα παιδιά του Ε2 , στο μάθημα της πληροφορικής 
δημιούργησαν  μια lego κατασκευή. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προγραμματισμού 
προγραμμάτισαν τη κατασκευή δίνοντας κατάλληλες 
εντολές. 

Οι γρίφοι μας 

1. Πετάω χωρίς φτερά, κλαίω χωρίς μάτια. Τι είμαι;
2. Ο κύριος Αντώνης έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη έχει έναν 

αδερφό. Πόσα παιδιά έχει ο κύριος Αντώνης;

 

Οι απαντήσεις 
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οι μαθητές των Α, Β, Γ τάξεων, έφαγαν στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου υγιεινό πρωινό, που αποτελούνταν από δημητριακά, γαλακτοκομικά και φρούτα. Στη 

συνέχεια οι μαθητές του τμήματος Γ’2  έφτιαξαν την «Πυραμίδα της Διατροφής» με τη μέθοδο του κολάζ.  

 

Μαθαίνω κατασκευάζοντας 

παιδιά του Ε2 , στο μάθημα της πληροφορικής 
κατασκευή. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 
δίνοντας κατάλληλες 

Πετάω χωρίς φτερά, κλαίω χωρίς μάτια. Τι είμαι; 
Ο κύριος Αντώνης έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη έχει έναν 
αδερφό. Πόσα παιδιά έχει ο κύριος Αντώνης; 

Οι απαντήσεις  στο επόμενο τεύχος. 


