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Η μικρή Καλλιόπη
διηγείται...
Όταν οι μικροί μαθητές γίνονται
μεγάλοι λογοτέχνες!

...στην κοπή
της πίτας του
συλλόγου
γονέων του
Νηπιαγωγείου
μας

Οι παγωμένες
ζωγραφιές μας!
...στις
σελίδες της
εφημερίδας
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

...σε
παραμυθένιους
κόσμους με
τις ιστορίες
του κου
Σπύρου
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Editorial
“Το εφημεριδάκι μας” συνεχίζει την έκδοσή του και με μεγάλη
μας χαρά σας παρουσιάζουμε το δεύτερο φύλλο του! Καθίστε
λοιπόν αναπαυτικά και ενημερωθείτε για όσα συνέβησαν τον
Ιανουάριο στο σχολείο μας, την πόλη μας, το νομό μας!
Είτε περισσότερο είτε λιγότερο σημαντικά τα νέα είναι νέα!

Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” μας περιμένει στην πόρτα
και μας καλημερίζει κάθε πρωί! Εμείς ενημερωνόμαστε
για την επικαιρότητα και ό, τι μας κάνει εντύπωση σας
το ... αναμεταδίδουμε!

Αυτή τη φορά αναγνωρίσαμε τη λέξη “ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ”
και ζητήσαμε από την κυρία να μας διαβάσει τί λέει
εκεί... (Σ αυτό το “άρθρο”, δηλαδή, για να μιλάμε και
σωστά!)

Και ο σύλλογος γονέων του
νηπιαγωγείου μας έκοψε την
πίτα του! Βρέθηκε και το φλουρί!!!! Και του χρόνου!!! Τώρα όλος ο

κόσμος είναι στα χέρια της συμμαθήτριάς μας, αφού το δώρο ήταν μια Υδρόγειος
Σφαίρα!!! Καλά ...ταξίδια Νεφελη!!!

Μάθαμε λοιπόν ότι ο δήμαρχός μας είπε ότι το ΓΗΠΕΔΟ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ θα είναι το πρώτο έργο που θα γίνει με
το νέο προυπολογισμό!

ότι...
ς
ι
Ο ήλιος μπορεί να
έρε
ξ
ο
Τ
μας δώσει ενέργεια! Με τους
ηλιακούς θερμοσίφωνες και τα
φωτοβολταικά! Υπάρχουν ηλιακά
φανάρια, καράβια
και αυτοκίνητα ακόμα!

κάτι πρασινίζει...

Μπορεί να περνάμε τέλεια μέσα στο
σχολείο, δεν ξεχνάμε όμως ότι είμαστε
Για να σκοτώσεις τα
νουν δίπλα
και κηπουροί και έχουμε υποχρεώσεις!
βλαβερά χόρτα που φυτρώνιοκτόνο. Ρίξε
Οι αγαπημένες μας λεβάντες, που Και
στα φυτά σου μη ρίχνεις ζιζα
φυσικά
βραστό νερό!!!
φυτέψαμε στην αρχή της χρονιάς, αφήνουμε και το
ι
Η εικόνα είνα
χρειάζονται τη βοήθειά μας! Κάποια
παράσιτα φυτά φύτρωσαν ανάμεσά
τους και τους τρώνε το “φαγητό”, τις ...
βιταμίνες!
Ετσι λοιπόν ετοιμαστήκαμε με όπλο μας
τα γάντια και αρχίσαμε τη δουλειά...

δρόμο
καθαρό
σκουπίζοντας
τα χορτάρια που
μας έπεσαν... τα
οποία όμως δεν τα
πετάξαμε...
Τα κρατήσαμε για να φτιάξουμε
οργανικό λίπασμα!!! Το οργανικό
λίπασμα είναι ένα φυσικό λίπασμα χωρίς
φάρμακα, που κάνει καλό στα φυτά μας,
τον οργανισμό μας και το περιβάλλον!!!

“τα
από το βιβλίο απο τη
α”
ατ
μμ
ρί
ορ
ήτη ΓΗ”
απ
ο για τον πλ αν
σειρά “σωσίβι

Μακάρι να φτιάξουν το γήπεδο, γιατί ο κόσμος που
πηγαίνει εκεί για να δει αγώνες ποδοσφαίρου δεν έχει
που να καθίσει! Το γήπεδο είναι ένας χώρος που μας
ενδιαφέρει και αγαπάμε πολύ αφού πολλοί από μας
πηγαίνουμε εκεί όχι μόνο για τους αγώνες αλλά και για
να κάνουμε ποδήλατο!!!
Στη σελίδα 16 της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μπορείτε να διαβάσετε
ολόκληρο το άρθρο!
http://www.eleftheriaonline.gr/pdf/2013-02-13.pdf

Νέα που μας ενδιαφέρουν
Το ξέρετε ότι οι Γαργαλιάνοι έχουν δύο ποδοσφαιρικές
ομάδες , τον “Τέλλο Αγρα” και την “Αθλητική Ενωση
Γαργαλιάνων”; Ο Τέλλος Αγρας έχει και ακαδημία
ποδοσφαίρου με παιδικό και προπαιδικό τμήμα!
Επίσης έχει και ομάδα μπάσκετ , το “Γυμναστικό Σύλλογο
Γαργαλιάνων! Και αυτός ο σύλλογος διατηρεί και δύο
τμήματα μπάσκετ ένα παιδικό και ένα εφηβικό!
Και το πιο σημαντικό! Υπάρχει και πρόγραμμα
γυμναστικής για παιδιά της ηλικίας μας!

Στην πόλη μας ακόμα μπορεί κανείς να αθληθεί στο στίβο,
μια και κάθε Σάββατο γίνονται μαθήματα στο χώρο του
γηπέδου και κάθε Κυριακή μπορεί κανείς να μάθει να
αμύνεται αφού στο “κλειστό” γίνονται μαθήματα Tae
Kwon Do!
Η Σχολή Τέχνης του Δήμου, ακόμα, διατηρεί τμήμα
μπαλέτου! Πολλά πράγματα έχει να κάνει κανείς
στους Γαργαλιάνους τελικά! Ακόμα, στην αίθουσα
του Μορφωτικού Συλλόγου, κάθε δεύτερο Σάββατο
παραδίδονται μαθήματα ζωγραφικής δωρεάν!
Και ο Μορφωτικός Σύλλογος αλλά και ο Πολιτιστικός
έχουν τμήματα παραδοσιακών χορών για μικρούς και
μεγάλους! Τέλεια! Δε βαριέσαι ποτέ σ’ αυτή την πόλη!!!
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http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/01/23/βοτάνισμα-οι-καημένες-μας-λεβάντες-υπ/

Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” έγραψε
για μας!

Φυτέψαμε σπόρους!!!!
Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού μας προγράμματος με τίτλο
“Ζουζουνοσκαλίσματα” χωριστήκαμε σε δυάδες, πήραμε από
ένα γλαστράκι (το οποίο ήταν σκουπιδάκι και μια μαμά το είχε
.. περιποιηθεί) ή τελαράκι, διαλέξαμε σποράκι και κάναμε το
πείραμα του φυτέματος!
Μαρούλια, παντζάρια, μαιντανός, ρόκα, σέσκουλο Μάνης
αλλά και βολβοί λουλουδιών, περιμένουμε να δούμε αν θα μας
κάνουν την τιμή να … φυτρώσουν τελικά!
Μετά θα τα μεταφυτεύσουμε στο χώμα… και πιο μετά θα σας
κάνουμε το τραπέζι με λαχανικά από τον κήπο μας!

Η ΠΕΕΚΠΕ(πανελλήνια ενωση εκπαιδευτικών για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση) μας χάρισε τους σπόρους και την
ευχαριστούμε πολύ!

Σημειώσαμε φυσικά την ημερομηνία φυτέματος, γιατί θα
κρατήσουμε ημερολόγιο για να δούμε μετά από πόσες μέρες
θα φυτρώσουν…
Θα παρακολουθούμε την ανάπτυξή τους
φροντίζουμε με λίγο νεράκι κα-θη-με-ρι-νά!!!

και θα τα
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πειράματα
Η φυσική είναι αγαπημένο μας “μάθημα” και τρελαινόμαστε για πειράματα,
όπως βλέπετε!

Λοιπόν, θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν παγώνει το χρωματιστό νερό. Γι αυτό
το λόγο βάλαμε στην κατάψυξη ... χρωματιστό νερό μέσα σε παγοκυψέλες και
περιμέναμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να δούμε τί θα γίνει!
Ε, λοιπόν, δε θα το πιστέψετε,
αλλά και το χρωματιστό νερό
πάγωσε και ζωγραφίσαμε με
τα παγάκια! Κάναμε δηλαδή
παγωμένες ζωγραφιές!!!

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Και οι μπαμπάδες ξέρουν παραμύθια!

Ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου
είναι φοβερός παραμυθάς! Μας
αφηγήθηκε δύο πολύ ωραία λαικά
παραμύθια αλλά εμείς θέλαμε κι
άλλο! Γι αυτό λοιπόν φτιάξαμε όλοι
μαζί ένα δικό μας !!!

κατασκευές
Προωρη ανοιξη...
Τα λουλούδια ανθίζουν μέσα στην
τάξη μας!!! Μόνο που αυτά είναι
από ... πλαστικά μπουκάλια και
χαρτιά από παπούτσια!!!

Κύριε Σπύρο ευχαριστούμε! Σας
περιμένουμε πάλι!!

και αυτό από πλαστικό
μπουκάλι και παλιό
λαμπτήρα!
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/01/29/παγωμένες-ζωγραφιές/
Είχαμε την τιμή
να γνωρίσουμε και
δύο “νεράιδες”,
την τήξη, που
λιώνει και την
πήξη που παγώνει!
Δε σταματήσαμε
όμως εκεί!

Δημιουργήσαμε
και έργα τέχνης με
την τήξη!

Θελήσαμε λοιπόν να δούμε πώς και ποιά άλλα σώματα
μεταβάλλονται με την τήξη και την πήξη.

Το πιο γλυκό μας πείραμα ήταν αυτό με τη σοκολάτα!
Για να καταλήξουμε μάλιστα σε πιο
... έγκυρα συμπεράσματα, η κυρία
μας είχε φέρει
κουλούρι
για να το ...
βουτύξουμε
και φυσικά να
δοκιμάσουμε!!!

Δείτε αυτό:

Κολλήσαμε
κηρομπογιές και
μετά το ρόλο της
τήξης πήρε το ...
πιστολάκι!

Όλοι βάλαμε την
... πιστολιά μας σ’
αυτό τον πίνακα!

Ταξίδια στο ...σύμπαν!!!
Ωχ! Παιδιά, πλακώσαν
επισκέψεις! Από ποιον πλανήτη
να είναι άραγε;
Και με αφορμή τους γαλαξίες ορίστε και το
μήνυμά μας για την υγιεινή “διαγαλαξιακή”
διατροφή: “στο δικό μας γαλαξία το γάλα έχει
αξία!!!” Καταναλώστε το άφοβα!!! Κάνει καλό
στην καρδιά και στο μυαλό!!!
Ορίστε και οι αποδείξεις! Οι ιπτάμενοι
δίσκοι τους!!! Ο τελευταίος μάλιστα
ήρθε από πιο μακρυά! Από τον ... πλανήτη “Ρίκυ”!

Εδώ όμως κάναμε κάτι
διαφορετικό..... και επικίνδυνο για
να το κάνουν μόνα τους παιδιά.
Δημιουργήσαμε ξανά με την τήξη
έναν περίεργο πίνακα

ΠΡΟΣΟΧΗ ομως! Πάντα με τη
μαμά, το μπαμπά ή την κυρία! Ποτέ
μόνοι μας!

τετραγωνήσαμε
τον .... ήλιο!!!

Κι άλλοι
ήλιοι

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/02/04/2013-η-οδύσσεια-του-διαστήματος-στο-νηπι/
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Η μικρή Καλλιόπη διηγείται...
Η στήλη αυτή θα σας ενημερώνει για τη λογοτεχνία του σχολείου μας! Η Καλλιόπη είναι μία από τις
εννέα μούσες. Οι άλλες 8 είναι Ευτέρπη, Κλειώ, Ερατώ, Μελπομένη, Πολύμνια, Τερψιχόρη, Θάλεια
και Ουρανία. Οι μούσες ήταν δεμένες με τη γνώση, το λόγο, τα γράμματα και τις τένχες.
Δεν τις ενδιέφεραν οι ανθρώπινες ασχολίες και αναζητούσαν ήσυχο τόπο για να αφιερωθούν στις
Καλές τέχνες! Η Καλλιόπη, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ήταν η ανώτερη και η πιο σημαντική
γιατί προστάτευε τα ποιήματα, το λόγο!
http://el.wikipedia.org/wiki/Μούσες

Από το θεατρικό με το νταλί

Στη χώρα της πήξης!

Σ

τα πλαίσια δραστηριοτήτων για το χρόνο, το ολοήμερο ,
ασχολήθηκε με ... τέχνη! Βέβαια!!! Καθημερινά έχουμε την ευκαιρία να
συζητάμε για γνωστά έργα τέχνης και διάσημους ζωγράφους!
Ενας απ’ αυτούς είναι ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο πασίγνωστος πίνακάς του
“η εμμονή της μνήμης” ή πιο απλά... “τα λιωμένα ρολόγια”.
Από τις πληροφορίες που μας έφερε η κυρία μας, μάθαμε ότι ο ζωγράφος
εμπνεύστηκε το έργο του από ένα τυρί αγαπημένο του, το καμαμπέρ, το
οποίο έβλεπε να λιώνει στο τραπέζι του!
Στην αρχή αυτός ο πίνακας δεν είχε τα ρολόγια... Κοιτάζοντάς τον όμως
ο Νταλί, σκέφτηκε ότι θα ήθελε να τον “γεμίσει” με κάτι ακόμα... Και να!
Το καμαμπέρ του έδωσε τη λύση!
Σκέφτηκε να ζωγραφίσει ρολόγια και μάλιστα να λιώνουν! Ο χρόνος
απασχολεί πολλούς ζωγράφους... Τους εξάπτει την φαντασία!!! Αυτός ο
πίνακας, όμως, είναι ο πιο γνωστός πίνακας του 20ου αι. που ασχολείται
με το χρόνο!!!
Εμείς, εμπνεόμενοι από το έργο αυτό, ζωγραφίσαμε δικούς μας πίνακες
και γράψαμε μια ιστορία την οποία και δραματοποιήσαμε!

το
καμαμπέρ
που λιώνει!

Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφθείτε
το ιστολόγιο του σχολείου μας!

και ο ήλιος
ζεσταίνει
τα ρολόγια
και τα
λιώνει!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/01/14/νταλί-μα-κι-αυτός-εδώ/
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Αποκριάτικο πάρτυ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ…

Μ

Ν
ερό έσταζε απ’ τη βρύση
Κι ο ήλιος το ζέσταινε πριν
δύσει.

Ξαφνικά ήρθε ένα πουλί
Που ήταν μικρούλι πολύ!
Και είπε στο νερό εκείνη τη
στιγμή:
«σε καταλαβαίνω, η ζωή σου
είναι αυτή,
οι άνθρωποι σε σπαταλάνε
πολύ,
αλλά τα πουλιά σε αγαπάμε
με όλη μας την ψυχή»!
«Πάρε με μαζί σου» είπε στο
πουλί
σε μια χώρα μακρινή...»

Ο νταλί με τη γυναίκα του Γκαλά
και τους φίλους τους θαυμάζουν τον
πίνακα!

Συνταρακτικο νέο!!!

«Θα σε πάω σε μια χώρα με
πάγο πολύ.
Εκεί θα παγώσεις και θα σε
αγαπάνε σαν τρελοί
οι φώκιες και οι πιγκουίνοι
και δε θα είσαι στο καμίνι!
Είναι η χώρα της πήξης
Που ποτέ σου δε θα
πλήξεις!!!

ια μέρα βγήκε ο ήλιος, ψηλά στον ουρανό. Το όνομά
του ήταν Κιτρινούλης. Εκεί βρήκε τους φίλους του, τα
άσπρα σύννεφα. Έπαιζαν κρυφτό, που τους άρεσε πολύ.
Από μακριά φάνηκε ένα σύννεφο μαύρο, τους φάνηκε
κακό , σαν μπαμπούλας. Δεν είχε φίλους και κανείς δεν το
έπαιζε, επειδή ήταν μαύρο. Είδε τον ήλιο με τα σύννεφα
που έπαιζαν και ζήλεψε. Τους πλησίασε κλαίγοντας και
είπε: - Μπορώ να παίξω μαζί σας;
Στην αρχή φοβήθηκαν και του είπαν : - Όχι, φύγε δε σε
θέλουμε στην παρέα μας, είσαι άσχημος. Εκείνο έφυγε
λυπημένο και πήγε στο σπίτι του να κρυφτεί.
Ήρθε το βράδυ. Ο ήλιος πήγε στο βασίλειό του για να
κοιμηθεί. Το μαύρο σύννεφο βγήκε πάλι βόλτα στον
ουρανό. Σκοτάδι παντού. Τα άσπρα σύννεφα δε μπορούσαν
να το ξεχωρίσουν και έπεσαν κατά λάθος πάνω του.
Όμως τα άσπρα σύννεφα δεν ήταν κακά και του είπαν:Συγγνώμη , δε σε είδαμε , δε φαινόσουνα.
-Δεν πειράζει, δεν πόνεσα πολύ.
Μόνο δάκρυσε, και μερικές σταγόνες έπεσαν στη γη.
-Νομίζαμε ότι θέλεις να μας κάνεις κακό, επειδή είχες
μαύρο χρώμα και ξεχώριζες από εμάς. Τώρα όμως που
είναι νύχτα βλέπουμε ότι εμείς είμαστε που διαφέρουμε.
Έτσι αποφάσισαν και έγιναν φίλοι. Το μαύρο σύννεφο
έπαιξε μαζί τους. Κάθε φορά που έπεφταν κατά λάθος
πάνω του έβγαιναν σταγόνες νερού, μόνο που τώρα δεν το
πείραζε, γιατί είχε φίλους . Ήταν το παιχνίδι της βροχής.
Όταν βγήκε ο ήλιος την άλλη μέρα, τα άσπρα σύννεφα
του είπαν τη συνέβη το βράδυ και ο ήλιος χαμογέλασε.
Αποφάσισε να παίξει και αυτός μαζί τους στο παιχνίδι με
το χορό της βροχής.
Έτσι κάθε φορά που βγαίνει μετά τη βροχή ο ήλιος και
φεύγουν τα σύννεφα ρίχνει τις ακτίνες του , βγαίνει…. το
ουράνιο τόξο.
Όλοι τώρα όλοι είναι ευτυχισμένοι ήλιος , άσπρα
σύννεφα, μαύρο σύννεφο και άνθρωποι.

Μας κάνει δώρο ο σύλλογος
γονέων του 1ου νηπιαγωγείου
μας!!!
Θα γίνει στο γυμναστήριο του Β´
δημοτικού την Κυριακή
10 Μαρτίου στις 11 το πρωί!
Θα μας περιμένουν κλόουν που
θα κάνουν μαγικά
Κι εμείς θα τρελαθούμε στους
χορούς και τα γλυκά!
Και το κυριότερο...

Είσοδος δωρεάν!

Τρέξτε όλοι παιδια!!!

κλασικό τμήμα

Ολοήμερο τμήμα
31-1-2013
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Βιβλιο...

Πειράματα
στην

φαγίες! κουζίνα
Να η συνταγή μας!
Δοκιμάστε κι εσείς! Καλή
επιτυχία!

Και αυτό το μήνα παραμένει στο ... τοπ 8
“το φτερό του δράκου”!

Ποιός θα ανακατέψει
τα αυγά;
Εγώ, εγώ, εγώώώώώώ!!!!!

μικροί
δημοσιογράφοι
Οι μικροί δημοσιογράφοι εξ - ερευνούν τη
μητέρα.... φύση!

Κάνουν έρευνα λοιπόν και ανακαλύπτουν τί
υπάρχει στο προαύλιο, ανάμεσα στα χόρτα και
στον κήπο!
Και φυσικά τα καταγράφουν!

οι χορηγοί
μας...

Θέμης Κρεκούκιας
(φαρμακείο),

Παναγιώτης Μακρής
- καφενείο,

Φώτης
Παναγιωτόπουλος
(“Διαχρονικό”),

“totem cafe”,

“proticruises.gr”

Ανδρέας Μπουγάς
(ταξι)

Σάκης
Κωνσταντόπουλος
(κουρείο)
Γιώργος Μαραβέλας
- υγρά καύσιμα,

“Melissa cafe”

Γιώργος Αρμούτης
(ταξί)
Παναγιώτα Λάππα
(ταξί)

σχεδιασμός: Λαυρέντης Χωραΐτης

Επισκέψεις
στο

σχολείο...

Ο “μίλκος(!)”, το σκυλάκι της κυρίας λίτσας,
την ακολούθησε ένα πρωί και δεν έλεγε
να φύγει. Ηθελε να μείνει μαζί μας για
να παίξουμε αλλά δυστυχώς η κυρία τον
έδεσε, επειδή κάποιοι συμμαθητές μας τον
φοβόντουσαν! Οχι όμως εμείς!!!!!

ΕΔΩ θα βρείτε το προηγούμενο
τεύχος μας! http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/02/03/το-εφημεριδάκι-μας/

