
1/6/2020 -5/6/2020 

Οι πρώτες ομάδες κατέφθασαν στην ώρα τους κανονικά και φυσικά τηρώντας όλες 

τις αποστάσεις. Συζητήσαμε πολύ για τις νέες συνθήκες και θυμηθήκαμε 

αναμνήσεις από την περίοδο της καραντίνας. Τα παιδιά έφεραν τις ζωγραφιές τους 

που είχαν ζητήσει οι δασκάλες την τελευταία φορά που ήμασταν μακριά αλλά και 

ζωγράφισε ο καθένας με τα δικούς του μαρκαδόρους  για να στολίσουμε και να 

ομορφύνουμε την τάξη.  

             

Παίξαμε όμως και με τα παιχνίδια του σχολείου. Α μην ξεχνάμε πλύναμε και 

απολυμάναμε πολλές φορές τα χέρια μας Βγήκαμε αρκετά έξω όμως μακριά ο 

ένας από τον άλλο, τρέξαμε  όμως και το ευχαριστηθήκαμε. Τραγουδήσαμε το 

καλοκαιρινά τραγούδια όπως το «Καλοκαίρι μου μυρίζει- τα τζιτζίκια»  και το 

«Πετούν τα πεταλούδια- Καλώς το καλοκαίρι».   

https://safeYouTube.net/w/JQYG  

https://safeYouTube.net/w/2O2J 

Εικονογράφησαν τα νήπια και το παρακάτω ποίημα που τους διάβασαν οι 

δασκάλες τους.                                                                                                                                                                                 

                       

 

https://safeyoutube.net/w/JQYG
https://safeyoutube.net/w/2O2J


 

Άκουσε το ποίημα και ζωγράφισε τις εικόνες που σου έρχονται στο μυαλό. 

 

Μέσα στη τάξη 

που είμαστε παιδιά 

παίζουμε όλοι 

από μακριά. 

Γιατί μας ήρθε 

ένας ο ιός 

πολύ μικρός 

ο κορονοϊός. 

Δεν μοιραζόμαστε 

τους μαρκαδόρους μας παιδιά 

μοιραζόμαστε όμως 

την αγάπη στην καρδιά. 

Κανένας ιός 

δες μας πτοεί 

γιατί η φιλία 

μας είναι πιο δυνατή. 

 

 

 

 

 

 

 



Προβληματιστήκαμε πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους συμμαθητές μας 

στα υποτμήματα που δεν είμαστε μαζί. Η λύση είναι «Το ταχυδρομείο της 

Αγάπης». Έτσι  κάθε μέρα αφήνουμε τη ζωγραφιά μας ή το μήνυμα μας στο φάκελο 

του φίλου μας από το άλλο υποτμήμα για να το βρει.  Η επικοινωνία λοιπόν μας 

δεν θα χαθεί. 

     

 

5/6 . ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον και τη γη και προτείναμε τρόπους 

προστασίας. Τα παιδιά ζωγράφισαν και έστειλαν το μήνυμα «ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΓΗ» 

        

 

 

 

Διαβάσαμε και «Το βιβλίο της Γης» και μας άρεσε πολύ και ζωγραφίσαμε ότι μας 

έκανε εντύπωση από την υπέροχη εικονογράφηση του βιβλίου και πήραμε το 

μήνυμα ΑΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ. 
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Με καλοκαιρινά τραγούδια έκλεισε η πρώτη ασυνήθιστη εβδομάδα της 

επιστροφής μας. 


