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Τα μολύβια του 4ου γράφουν… 
«Ο διαδικτυακός μας τόπος  blogs.sch.gr/4dimamal» 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, 

 Είμαστε οι μαθητές της έκτης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης σας. Φέτος, στις σχολικές 

δραστηριότητες ασχολούμαστε με θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Ωστόσο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε 

το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου μας. Κατά τη γνώμη μας η εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας και 

συμπεριφοράς πρέπει να ξεκινάει από τη νεαρή ηλικία. Είναι σημαντικό οι μαθητές να μαθαίνουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που έχουν οι πεζοί και οι οδηγοί. Κάθε χρόνο γίνονται στον τόπο μας πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα 

λόγω απροσεξίας, μη τήρησης του ΚΟΚ, κακής οδικής συμπεριφοράς αλλά και του κακού οδικού δικτύου. Θεωρούμε 

αδιανόητο με όλα τα παραπάνω προβλήματα να μη λειτουργεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Κουρούτα. Σας 

παρακαλούμε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να προχωρήσετε στην επαναλειτουργία του. Ας δείξουμε 

όλοι τώρα την ευαισθητοποίησή μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με απώτερο στόχο την πρόληψη και μείωση των 

ατυχημάτων στον τόπο μας. 

Με εκτίμηση 

Οι μαθητές του Στ΄1 

του 4ου Δ.Σχ.Αμαλιάδας 

Πήγαμε σινεμά! 

Στα πλαίσια του 20ου Φεστιβάλ 
Ολυμπίας για νέους και παιδιά, το 
σχολείο μας παρακολούθησε δωρεάν 
τις εξής ταινίες ανά τάξη: 

 Α’-Β’ δημοτικού: «Ο Μίνι και οι 
κλέφτες του μελιού», 7/12/17, 
ώρα: 09.00. 

 Γ’-Δ’ Δημοτικού: 
«Χριστουγεννιάτικη νύχτα», 
6/12/17, ώρα: 09.00. 

 Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού: «Το γαλάζιο 
πουλί», 6/12/17, ώρα: 11.00. 

 

Ανδρέας, Κωνσταντής, Ναταλία 

Οι εκλογές μας! 

Οι εκλογές της Ε2 τάξης έγιναν την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 
2017. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: πρόεδρος της τάξης η 
Ναταλία, αντιπρόεδρος ο Ανδρέας και γραμματέας ο 
Κωνσταντής. Μετά τις εκλογές συμφωνήσαμε να φτιάξουμε 
κανόνες, τους οποίους γράψαμε και κολλήσαμε στην τάξη. To 
πρώτο μας συμβούλιο έγινε στις 22/12/17 όπου μιλήσαμε για 
κάποια θέματα που μας απασχολούν. 

 

Βαλάντω, Διονύσης, Οδυσσέας, Κωνσταντίνα 
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Η εκδρομή μας στην Αρχαία Ήλιδα! 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 οι τάξεις: Δ2, Ε1, Ε2 πήγαμε εκδρομή στην Αρχαία Ήλιδα. Μας συνόδευσαν:    η κ. 
Σοφία, η κ. Έλενα, ο κ. Άγγελος, η κ. Ευγενία και ο κ. Λάμπρος. Ξεκινήσαμε το πρωί γύρω στις 9.00 με 
προορισμό το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας. Η ξεναγός μας εξήγησε όλα όσα βλέπαμε. Ύστερα, 
πήγαμε για φαγητό και παιχνίδι σε μία φάρμα. Περάσαμε πολύ όμορφα!  

 
Δώρα, Κατερίνα, Γεωργία, Αλεξάνδρα  

Οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας παρακολούθησαν τη 
θεατρική παράσταση «Ελίζα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας! 

 
Οι εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού Σχολείου αναγνωρίζοντας ότι το θέατρο αναπτύσσει την  
ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη, τη φαντασία, την πνευματική καλλιέργεια, την ανάπτυξη της προσοχής 
και τη δημιουργική περιέργεια  των μαθητών, διοργάνωσαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα την Τρίτη 
10 Ιανουαρίου, με σκοπό να παρακολουθήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου την παράσταση 
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου σε σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου από τη παιδική σκηνή του 
Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο θέατρο Απόλλων. 
Μια άρτια καλλιτεχνικά παράσταση σε όλα τα επίπεδα με τους ηθοποιούς να δίνουν το καλύτερο τους 
εαυτό, τη σκηνοθεσία να αναδεικνύει κάθε λέξη του κείμενου και τη μουσική, τα σκηνικά και τα 
κουστούμια να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. 
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τη συναρπαστική και γοητευτική ιστορία αγάπης, την γενναιότητα της 
Ελίζας που αγωνίζεται για τα πιστεύω της. 
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διότι 
προσέφερε δωρεάν εισιτήρια στους μαθητές του Σχολείου για την παράσταση αποδεικνύοντας ότι δίνει 
ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές της περιφέρειας να έχουν πρόσβαση στη θεατρική εμπειρία. 
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Ένας αυτόχθονας λαός…οι Ινουίτ

Οι Ινουίτ εμφανίστηκαν πριν από περίπου 1.000 χρόνια. Ινουίτ σημαίνει άνθρωποι. Είναι αλλιώς οι 

Εσκιμώοι της Αλάσκας, Γροιλανδίας και του Καναδά. Για να επιβιώσουν κυνηγούσαν φώκιες και 

φάλαινες, κατοικούσαν σε ιγκλού

 

 

 Σήμερα, οι Ινουίτ έχουν προσαρμοστεί στο μοντέρνο τρόπο ζωής διατηρώντας τα ιστορικά τους 

ήθη και έθιμα. Διαθέτουν γιατρούς 

πρόγνωσης του καιρού. Τέλος, οι Ινουίτ

έχουν ψυχή. 
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Ένας αυτόχθονας λαός…οι Ινουίτ!  

εμφανίστηκαν πριν από περίπου 1.000 χρόνια. Ινουίτ σημαίνει άνθρωποι. Είναι αλλιώς οι 

της Αλάσκας, Γροιλανδίας και του Καναδά. Για να επιβιώσουν κυνηγούσαν φώκιες και 

ιγκλού και έφτιαχναν έλκηθρα που τα έσερναν σκυλιά.

 

Σήμερα, οι Ινουίτ έχουν προσαρμοστεί στο μοντέρνο τρόπο ζωής διατηρώντας τα ιστορικά τους 

ήθη και έθιμα. Διαθέτουν γιατρούς – μάγους με ικανότητες θεραπείας, συμβουλευτικής και 

Τέλος, οι Ινουίτ πιστεύουν ότι οι άνθρωποι, τα ζώα και τα στοιχεία της φύσης 

 

Φωτογραφίες: el.wikipedia.org/wiki/Ινουίτ
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εμφανίστηκαν πριν από περίπου 1.000 χρόνια. Ινουίτ σημαίνει άνθρωποι. Είναι αλλιώς οι 

της Αλάσκας, Γροιλανδίας και του Καναδά. Για να επιβιώσουν κυνηγούσαν φώκιες και 

και έφτιαχναν έλκηθρα που τα έσερναν σκυλιά. 

 

Σήμερα, οι Ινουίτ έχουν προσαρμοστεί στο μοντέρνο τρόπο ζωής διατηρώντας τα ιστορικά τους 

μάγους με ικανότητες θεραπείας, συμβουλευτικής και 

πιστεύουν ότι οι άνθρωποι, τα ζώα και τα στοιχεία της φύσης 

 

της ολομέλειας του Στ΄1 

Φωτογραφίες: el.wikipedia.org/wiki/Ινουίτ 
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Οι γρίφοι μας 

1. Δίχως πόδια κι όμως τρέχει, δίχως 
χέρια και παλεύει. Όπου ύψωμα εκεί 
τρέχει, για να ανεβεί. Τι είναι; 

2. Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της 
Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του αυγό 
πιγκουΐνου. Γιατί; 

 

Απαντήσεις του προηγούμενου τεύχους 

1. Πετάω χωρίς φτερά, κλαίω χωρίς μάτια. Τι 
είμαι;   Σύννεφο 

2. Ο κύριος Αντώνης έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη 
έχει έναν αδερφό. Πόσα παιδιά έχει ο 
κύριος Αντώνης; 5 παιδιά 

 

Τα lego στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Τι είναι τα lego; Μικρά πολύχρωμα κομμάτια που 
μπορούν να ενωθούν με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους και να παράγουν διαφορετικά προϊόντα – 
τεχνουργήματα.  

Γιατί είναι σημαντικά τα lego στην εκπαιδευτική 
διαδικασία; Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και την ικανότητα οργάνωσης 
και σχεδίασης κατασκευών. Μαθαίνουν να δουλεύουν 
χρησιμοποιώντας οδηγίες. Αναπτύσσου δεξιότητες 
επικοινωνίας και μαθαίνουν να δουλεύουν  σε ομάδες. 
Στο πλαίσιο χρήσης lego στην εκπαιδευτική 
διαδικασία,  το ΣΤ2 δημιούργησε τη παρακάτω 
κατασκευή. 

 


