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ΤΕΥΦΟΣ 4  
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ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ 
Καλθςπζρα ςασ. Είμαςτε το 3ο 
Νθπιαγωγείο Αρχαγγζλου. τα χζρια 
ςασ κρατάτε τθ δικι μασ εφθμερίδα. 
Σθν ονομάςαμε ΑΜΠΡΑ ΚΑΣΑΜΠΡΑ 
και κοςτίηει 4 ΕΤΡΩ.  
Αποφαςίςαμε να τθν εκδϊςουμε για 
να ζχετε και κάτι να αςχολείςτε και να 
περνάτε όμορφα και να μακαίνετε 
πολλά πράγματα.  
ασ παρακαλοφμε να τθν διαβάηετε 
όλθ και να μθν τθν ςκίηετε, να μθν τθ 
λερϊνετε και να μθν τθν τςαλακϊ-
νετε.  

Πολλά φιλιά από το 3ο Νθπιαγωγείο 
Αρχαγγζλου 
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ΕΠΙΚΕΨΘ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΣΟΤ ΜΠΑΜΠΑ 
ΣΘ ΜΑΣΙΝΑ 
 
Ριγαμε επίςκεψθ ςτο φοφρνο του 
μπαμπά τθσ Ματίνασ του κυρίου Νίκου. 
Εκεί είδαμε τα μθχανιματα, ζνα μεγάλο 
μίξερ που ζμοιαηε με κολυμπικρα, το 
μεγάλο φοφρνο που μπαίνουν τα 
κουλοφρια και τα ψωμιά. Γνωρίςαμε τον 
κφριο Άρθ που ζβαηε τα υλικά ςτο μεγάλο 
μίξερ, αυτό γινόταν ηφμθ και μετά το 
ηφγιηε και το ζκοβε ςε μικρά κομματάκια 
και ζκανε πλεξουδίτςεσ για τςουρζκια. 
Μετά τα ζβαηε ςε μεγάλα ταψιά, τα 
άφθνε να φουςκϊςουν και τα ζβαηε μζςα 
ςτο φοφρνο για να τα ψιςει. Μασ ζδωςαν 
και τθ ςυνταγι τουσ που είναι : 

Μετά πλφναμε όλοι πολφ καλά τα χεράκια 
μασ και πιραμε ηυμάρι για να κάνουμε 
και εμείσ τα δικά μασ τςουρζκια. Τα 
κάναμε ςαν ςαλιγκαράκια και τα βάλαμε 
ςτα μεγάλα ταψιά. Μετά τα βάλαμε ςτο 
φοφρνο για  να φουςκϊςουν. Εκεί ο 
κφριοσ Νίκοσ πάτθςε ζνα κουμπί για να 
πζςει νερό και ζβγαινε πολφσ καπνόσ. 
Είδαμε πολλοφσ ανκρϊπουσ που 
αγόραηαν ςιταρζνιο ψωμί και ζδιναν 
λεφτά για να πλθρϊςουν και τουσ 
βγάλαμε φωτογραφίεσ. 
Βγάλαμε πολλζσ φωτογραφίεσ όλα τα 
μθχανιματα και τα τραβιξαμε με τθν 
κάμερα.  
Στο τζλοσ δϊςαμε το δϊρο μασ, τουσ 
ευχαριςτιςαμε πολφ και φφγαμε με τα 
πόδια για να γυρίςουμε ςτο ςχολείο. 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΧΑ 
 
Ο Χριςτόσ ιταν ξυλουργόσ, ιταν φτωχόσ 
και δεν τον ζνoιαηαν τα χριματα. Του 
άρεςε θ προςευχι και ςπίτι του ιταν θ 
εκκλθςία. Είχε πολλοφσ μακθτζσ και 
φίλουσ. Τουσ μάκαινε να αγαποφν το Κεό 
και όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Κάποτε όμωσ 
οι άνκρωποι τον πρόδωςαν και τον 
ςταφρωςαν. 

Κάκε Ράςχα κυμόμαςτε ότι ο 
Χριςτόσ ςταυρϊκθκε και αναςτικθκε. 
Γιορτάηουμε όλοι οι Ζλλθνεσ, ςουβλίηουμε 
το αρνί, παίρνουμε το άγιο φωσ με τθ 
λαμπάδα μασ και τςουγκρίηουμε τα αβγά 
ι ςπάμε ςτάμνεσ γιατί ζτςι και ο Χριςτόσ 
ζςπαςε τθν πόρτα και βγικε ζξω από τον 
τάφο με τθ δφναμθ τθσ αγάπθσ για τουσ 
ανκρϊπουσ. Οι μακθτζσ του Χριςτοφ 
ιταν: 
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ΣΟ ΠΑΧΑ ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Το Ράςχα ζφκαςε και εμείσ αποφαςίςαμε 
να φτιάξουμε διάφορεσ καταςκευζσ για 
να ςτολίςουμε τα ςπίτια μασ και να το 
γιορτάςουμε! Κακίςαμε όλοι μαηί, 
ςκεφτικαμε και βρικαμε ιδζεσ και τισ 
γράψαμε για να μθν τισ ξεχάςουμε. 
 
Το εργαςτιρι του ςχολείου άνοιξε… 

Θ πρϊτθ μασ καταςκευι 
αποφαςίςαμε να είναι μια 

αυγοκικθ για να βάλουμε μζςα το 
αυγουλάκι μασ, το οποίο βάψαμε κόκκινο 
ςαν το αίμα του Χριςτοφλθ. Φτιάξαμε 
κουνελάκια και 
κοτοφλεσ. 
 
 
 
 
 

 
 
Θ δεφτερθ καταςκευι μασ είναι οι 
κουτάλεσ μάγειροι, αλλά όχι 
ςυνθκιςμζνοι μάγειροι αλλά λαγοί! Αυτοί 
οι λαγοί ζχουν ζνα μπλοκ ςθμειϊςεων για 
να γράφετε τισ παςχαλινζσ ςασ ςυνταγζσ 
και μια πρϊτθ ςυνταγι από εμάσ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ Τρίτθ καταςκευι είναι οι λαμπάδεσ μασ 
που κα κρατιςουμε τθν Ανάςταςθ ςτθν 
εκκλθςία για να πάρουμε το Άγιο Φωσ. 

Φτιάξαμε πεταλουδίτςεσ 
και μελιςςοφλεσ, 
αυγουλάκια και 
λουλουδάκια για να 
ςτολίςουμε τισ λαμπάδεσ 
μασ. 
 

 
 

 
 
Θ τζταρτθ καταςκευι 
μασ είναι καρτοφλεσ, 
μζςα ςτισ οποίεσ 
γράφουμε τισ ευχζσ 
που ςκεφτικαμε 
όλοι μαηί για όλο τον 
κόςμο: 
Αγάπθ, Ελπίδα, Ευτυχία 
 
Δεν μείναμε όμωσ μόνο εκεί, αλλά 
αποφαςίςαμε να γράψουμε και cd με 
παςχαλινά τραγοφδια. Το cd αυτό όμωσ 
κα ζχει και μια ζκπλθξθ! Κα υπάρχουν 
τραγοφδια με τισ δικζσ μασ φωνοφλεσ!! 
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ΠΩ ΠΕΡΑΑΜΕ ΣΟ ΠΑΧΑ 
 
Το νθπιαγωγείο μασ  ζκλειςε 

ςτισ 10 Απρίλθ του 2009 γιατί ιρκε το 
Ράςχα. Εμείσ αφοφ δεν πθγαίναμε 
ςχολείο, κάναμε άλλεσ δουλειζσ. 
Κάναμε νθςτεία ωσ το μεγάλο Σάββατο. 
Βάψαμε τα αυγά τθν μεγάλθ Ρζμπτθ. 
Φτιάξαμε κουλουράκια και λαηαράκια. 
Φτιάξαμε μεγάλεσ αυγοφλεσ που είναι 
ζνα κουλοφρι με μια πλεξοφδα και ςτθ 
μζςθ το αυγό, ι κόκκινο ι πράςινο ι 
κίτρινο.  
Εκτόσ από τα γλυκά πιγαμε ςτθν 
εκκλθςία. Τθν μεγάλθ Ρζμπτθ πιγαμε να 
δοφμε τθν ςταφρωςθ του Χριςτοφ. Τθν 
μεγάλθ Ραραςκευι πιγαμε και φιλιςαμε 
τον επιτάφιο και περάςαμε από κάτω 
τρεισ φορζσ. Ριγαμε ςτο ςπίτι, 
κοιμθκικαμε για να ξεκουραςτοφμε και 
μετά πιγαμε ςτον επιτάφιο για να τον 
γυρίςουμε τα ξθμερϊματα. Το μεγάλο 
Σάββατο πιγαμε και ανάψαμε τισ 
κουτςοφρεσ. Κάψαμε τον Λοφδα γιατί 
πρόδωςε τον Χριςτό και τον Μάρτθ που 
φοροφςαμε ςτο χζρι μασ. Το βράδυ ςτθν 
εκκλθςία πιγαμε για να δοφμε τα  
 
 

 
 
πυροτεχνιματα και ακοφςαμε από τον 
παπά το «Χριςτόσ Ανζςτθ» και πιραμε το  
Άγιο Φωσ με τισ λαμπάδεσ μασ. Σπάςαμε 
τα αυγά και τθν Κυριακι του Ράςχα 
ψιςαμε το κρζασ, γιατί ςταμάτθςε θ 
νθςτεία και ςουβλίςαμε το αρνί. Άντε και 
Χριςτόσ Ανζςτθ! 
 
ΥΓ. Και να κυμάςτε ότι πρζπει να 
προςζχετε το Ράςχα τα βεγγαλικά γιατί 
μια γυναίκα ςτο χωριό μασ χτφπθςε πολφ 
και πονοφςε και να προςζχετε τισ 
εκκλθςίεσ γιατί είναι το ςπίτι του Χριςτοφ. 
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ΕΠΙΚΕΨΘ ΣΘ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΘ 
 

Τθν Ρζμπτθ 30 
Απριλίου του 2009 
το νθπιαγωγείο 
μασ πιγε ςτθ 

μελιςςοκομικι. 
Ξεκινιςαμε με το 
λεωφορείο και 
οδθγόσ μασ ιταν ο 

κφριοσ Ραναγιϊτθσ. Φτάςαμε ςτο 
μουςείο, αφοφ φορζςαμε ηϊνεσ 
αςφαλείασ. Εκεί μασ περίμενε μια κυρία 
που μασ ζδωςε καραμζλεσ με μζλι, όχι με 
ηάχαρθ. Μετά μπικαμε μζςα και είδαμε 
όλα τα πράγματα. Είδαμε τισ κθρικρεσ, 
είδαμε το μζλι και λίγο γλφψαμε για να 
δοκιμάςουμε, είδαμε πολλά μζλια ςε 
βάηα, είδαμε τισ μζλιςςεσ μζςα ςτθν 
κυψζλθ, είδαμε από ποφ ζρχονταν μζςα 
ςτθν κυψζλθ, ακοφςαμε τον κόρυβο που 
κάνουν, είδαμε πϊσ ιταν οι παλιζσ 
κυψζλεσ, είδαμε τθ ςτολι του 
μελιςςοκόμου, είδαμε DVD με τθ Μάγια 
τθ μζλιςςα, πιραμε ςυνζντευξθ από τον 
μελιςςοκόμο, τον κφριο Μελιςςουργό και 
οι ςκιτςογράφοι μασ ηωγράφιηαν αυτά 
που ζβλεπαν. Μετά πιγαμε ςτο μαγαηάκι 
τθσ μελιςςοκομικισ. Εκεί είδαμε αλοιφζσ, 

ςαποφνια που είναι φτιαγμζνα από μζλι, 
ςαμπουάν, αφρόλουτρα, μελεκοφνια, 
μζλι, ξυλάκια που βγάηεισ το μζλι από το 
βάηο, βαςιλικό πολτό, γφρθ, πρόπολθ, 
βιβλία για τθ μζλιςςα και κουκλάκια, 
όπωσ τθ Μάγια τθ Μζλιςςα. Κάποια 
παιδάκια αγόραςαν πράγματα απ’ το 
μαγαηάκι. Μετά πιγαμε και φάγαμε και 
παίξαμε ςτθν παιδικι χαρά. Ρλθρϊςαμε 
και ευχαριςτιςαμε τουσ υπευκφνουσ τθσ 
μελιςςοκομικισ και τουσ δϊςαμε το δϊρο 
μασ, μια τεράςτια ηωγραφιά. Γυρίςαμε 
ςτο ςχολείο και είχαμε μάκει πάρα 
πολλά! Μερικά από αυτά κα ςασ τα 
ποφμε:  
1. Το ςπίτι των  μελιςςϊν λζγεται 

κυψζλθ και τα δωμάτια κθρικρεσ. 

2. Σε κάκε κυψζλθ ζχει μια βαςίλιςςα 

3. Ριο πολλζσ ςτθν κυψζλθ είναι οι 

εργάτριεσ. 

4. Οι εργάτριεσ μαηεφουν το νζκταρ, 

φτιάχνουν τισ κθρικρεσ με τθ γφρθ, 

ταΐηουν τα μωρά και τθ βαςίλιςςα. 

5. Οι κθφινεσ είναι αυτοί που βοθκοφν 

τθ βαςίλιςςα να κάνει τα μωρά τθσ. 

Τρϊνε όμωσ και πάρα πολφ. 

6. Οι μζλιςςεσ τρϊνε μζλι και βαςιλικό 

πολτό. 

7. Το μζλι το φτιάχνουν με το νζκταρ 

των λουλουδιϊν. 

8. Με τθ γφρθ, που ζχει κολλιςει ςτα 

πόδια τουσ,  φτιάχνουν τισ κθρικρεσ.  

9. Το βαςιλικό πολτό τον ζχουν ςτο 

κεφάλι και τον φτφνουν απ’ το ςτόμα 

και τον ρίχνουν ςτισ κθρικρεσ και 

είναι πολφ ξινό. Μ’ αυτό ταΐηουν τα 

μωρά. 

10. Θ πρόπολθ είναι δθλθτιριο και μ’ 

αυτό φτιάχνουν φάρμακα. 

11. Οι μζλιςςεσ βοθκοφν να γίνουν πιο 

πολλά τα λουλοφδια, μεταφζροντασ 

τθ γφρθ με τα πόδια τουσ. Αυτό 

λζγεται επικονίαςθ. 

12. Οι ςφικεσ χαλάνε τισ κθρικρεσ και 

είναι εχκροί τθσ μζλιςςασ. 

13. Ο μελιςςοκόμοσ είναι φίλοσ των 

μελιςςϊν και τισ φροντίηει, βγάηει τισ 

κθρικρεσ από τθν κυψζλθ τουσ και 

με ζναν ειδικό τρόπο, με ζνα κουβά 

που γυρνάει γφρω-γφρω με 

δφναμθ, παίρνει το μζλι.. 
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Τθν πρωτομαγιά γιορτάηουν 
τα λουλοφδια και τα ςχολεία 
είναι κλειςτά και εμείσ 

παίηουμε, ξεκουραηόμαςτε και βλζπουμε 
τθλεόραςθ. Ρθγαίνουμε εκδρομι ςτθν 
εξοχι και ψινουμε κρζατα για να τα 
φάμε. Βάηουμε τραγοφδια και χορεφουμε, 
γλεντάμε και  τρϊμε κρζασ, μπριηόλεσ, 
ςουβλάκια, καλαμάρια, ψάρια, πατάτεσ, 
ςαλάτεσ, ψωμί και πίνουμε χυμοφσ και 
λίγο αναψυκτικό. 
Από τθν εξοχι μαηεφουμε λουλοφδια 
όπωσ παπαροφνεσ, μαργαρίτεσ, 
τριαντάφυλλα και άλλα και μ’ αυτά 
κάνουμε ζνα ςτεφάνι που το λζμε 
μαγιάτικο και το ςτολίηουμε ςτισ πόρτεσ 
των ςπιτιϊν  μασ ι του μαγαηιοφ μασ. 
Πμωσ τθν πρωτομαγιά γιορτάηουμε και 
κάτι ακόμθ. Ρριν χρόνια οι εργάτεσ 
δοφλευαν πολλζσ ϊρεσ, κουραηόταν πολφ, 
δεν μποροφςαν να δουν τα παιδιά τουσ 
και οφτε να ξεκουραςτοφν. Αποφάςιςαν 
να κάνουν μια επανάςταςθ και ζδωςαν 
αγϊνα για να δουλεφουν οχτάωρο και να 
ξεκουράηονται και να κάνουν και άλλα 
πράγματα. Ο αγϊνασ που ζκαναν ιταν 
δφςκολοσ και κάποιοι άνκρωποι 

ςκοτϊκθκαν αλλά τελικά νίκθςαν και 
κατάφεραν να δουλεφουν λιγότερεσ ϊρεσ 
και να ξεκουράηονται. Ζτςι κάκε πρϊτθ 
Μαΐου γιορτάηουμε αυτι τθ μζρα για να 
κυμόμαςτε εκείνουσ που ζκαναν τον 
αγϊνα. Δε δουλεφουμε εκείνθ τθ μζρα και 
κακόμαςτε να ξεκουραςτοφμε. 
Για να γιορτάςουμε λοιπόν και εμείσ τθν 
πρωτομαγιά αποφαςίςαμε να φζρουμε 
λουλοφδια από τισ αυλζσ μασ και από τθν 
εξοχι και να φτιάξουμε το δικό μασ 
ςτεφάνι! Ακόμα ηωγραφίςαμε και τραγου-
διςαμε! 

Μασ ιρκε ο Μάθσ      
χαρείτε παιδιά       

λουλοφδια ωραία       
ςτεφάνια πολλά.             

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Λευκζσ μαργαρίτεσ 
μιλοφν ςτουσ αγροφσ 

και λεν ιςτορίεσ 
που κζλεισ να’ ακοφσ… 

 

Μιλοφν για τουλίπεσ 
που λάμπουν μακριά 

και για ανκιςμζνα 
λιβάδια πολλά! 

 

Μιλοφν για μια ντάλια 
και μια παςχαλιά 

που φίλεσ είχαν γίνει 
μια Πρωτομαγιά! 

 

Χιλιάδεσ λουλοφδια 
ςκορποφν μυρωδιζσ! 
Χιλιάδεσ τραγοφδια 
ακοφν οι καρδιζσ! 

 

Κομψζσ παπαροφνεσ 
κοιτοφν ντροπαλά, 
με κόκκινα ροφχα 

μασ γνζφουν γλυκά! 

 

Και μια ανεμϊνθ 
με ζναν καντιφζ 
γι’ αγάπθ μιλάνε 
ςε ζναν μενεξζ! 

 

Μια φρζηια κυμάται 
ςε κάποια αυλι 
γεράνια γεμάτα 
με χρϊμα πολφ! 

 



 

 

 

 

 8 

ΠΑΡΑΣΑΘ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΗΘ 
 

Μια μζρα, μια κυρία μασ πιρε τθλζφωνο 
ςτο ςχολείο μασ και μασ ρϊτθςε αν 
κζλουμε να πάμε ςτο Κζατρο ςκιϊν, που 
ζπαιηε μια παράςταςθ με τον Καραγκιόηθ! 
Αποφαςίςαμε ότι είναι ωραία ιδζα και 
είπαμε να πάμε. 
Ζτςι λοιπόν, τθν Ραραςκευι ςτισ 8 Μαΐου 
2009, ζξω από το ςχολείο μασ περίμενε το 
λεωφορείο του διμου, το οποίο μασ πιγε 
ςτ’ Αφάντου. Εκεί ςτο κτίριο του 
γυμναςίου παιηόταν ο Καραγκιόηθσ! Δεν 
ιμαςταν, όμωσ, μόνο εμείσ αλλά και άλλα 
παιδάκια μεγάλα και μικρά, από άλλα 
ςχολεία! 
Μπικαμε ςε μια μεγάλθ αίκουςα που 
εκεί είχε ζνα μεγάλο ξφλο και πάνω ςε 
αυτό είχε το άςπρο πανί, πολφ τεντωμζνο 
και πίςω από αυτό ιταν ο 
καραγκιοηοπαίχτθσ. Αυτόσ κουνοφςε τισ 
φιγοφρεσ και εμείσ από μπροςτά βλζπαμε 
το ζργο! 
Στο τζλοσ, ο κφριοσ που ζπαιηε πίςω από 
το πανί ιρκε μπροςτά και μασ ζδειξε πωσ 
κρατάει τισ φιγοφρεσ και τισ κινεί! Μασ 
είπε πωσ και εμείσ μποροφμε να τα 
καταφζρουμε αν το κζλουμε πολφ!   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ρεράςαμε πολφ ωραία και γελάςαμε 
πολφ!!! 
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Μια φορά και ζναν καιρό ιταν ο 
καραγκιόηθσ. Ο Παςάσ τον είχε 
βάλει φυλακι. Ο καθμζνοσ 
προςπακοφςε να ξεγελάςει τουσ 
τοφρκουσ φφλακεσ για να βγει.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Πρϊτα προςπάκθςε να ςπάςει τθν 
πόρτα με μία πζτρα, αλλά θ πζτρα 
του ιρκε ςτο κεφάλι. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά προςπάκθςε να ςπάςει με 
τθν πζτρα το ταβάνι, αλλά το 
ταβάνι ζςπαςε και όλα τα 
κομμάτια πζςανε ςτο κεφάλι του 
καραγκιόηθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά άρχιςε να ψάχνει ζνα ςχοινί 
για να ςκαρφαλϊςει, αλλά δεν 
ζβριςκε. Σότε ζβαλε πζτρεσ, τθ μια 
πάνω ςτθν άλλθ για να 
ςκαρφαλϊςει. Σότε ιρκε ο 
φφλακασ και του είπε να μαηζψει 
αμζςωσ τα κομμάτια. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο καραγκιόηθσ του είπε να κλείςει 
τα μάτια και ςε ζνα λεπτό κα τα 
μάηευε όλα αλλά τον κορόιδεψε. 
Σο ζκλειςε και ζφυγε τρζχοντασ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιγε ςπίτι του. Ζκανε ζνα μπάνιο 
και άρχιςε το χορό με το κολλθτιρι 
και τθν γυναίκα του και είπε «κα 
φάμε, κα πιοφμε και νθςτικοί κα 
κοιμθκοφμε». 
 

ΜΙΑ ΑΣΕΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕ ΣΟΝ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΗΘ ΣΘ ΦΤΛΑΚΘ 
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Θ ΓΙΟΡΣΘ ΣΘ ΜΘΣΕΡΑ 
 
Πώσ γιορτάςαμε 
Τθν Κυριακι 10 Μαΐου 2009 γιορτάηουν 
οι μανοφλεσ όλου του κόςμου! 
Εμείσ όμωσ κυμόμαςτε και αγαπάμε τθ 
μαμά όλεσ τισ μζρεσ του χρόνου και όχι 
μόνο τότε!! Για να τθσ το δείξουμε λοιπόν, 
αποφαςίςαμε να τισ φτιάξουμε ζνα μικρό 
δωράκι το οποίο κα το βλζπει όλο το 
χρόνο και κα κυμάται το πόςο πολφ τθν 
αγαπάμε κάκε μζρα!! Σκεφτικαμε και 
ξαναςκεφτικαμε και τελικά είπαμε: 
κάποια παιδιά να φτιάξουμε ζνα 
λουλουδάκι /κάρτα. Μόλισ θ μαμά το 
ανοίξει κα βρει μια ζκπλθξθ: ζνα όμορφο 
ποιθματά
κι μόνο γι’ 
αυτιν και 
ζνα 
μεγάλο       
Σ’ αγαπϊ!  
 
 
Κάποια άλλα παιδιά διαβάηοντασ ζνα 
ποίθμα για τθ μθτζρα, αποφαςίςαμε να 
το χαρίςουμε ςτθ μαμά μασ. Μαηί 
δϊςαμε μια κάρτα και ζνα λουλουδάκι 
που μαηζψαμε από τον κιπο του 

ςχολείου. Κάναμε δθλαδι ότι ζλεγε το 
ποίθμα. 
 
 
 
 
 
 
Χρήςιμεσ πληροφορίεσ… 
Κζλετε να μάκετε από ποφ ξεκίνθςε αυτι 
θ γιορτι; Θ Αρχαία Ελλάδα είναι θ 
πρωταρχικι πθγι αναφοράσ ςτθν "γιορτι 
τθσ μθτζρασ". Ιταν γιορτι τθσ άνοιξθσ 
όπου λατρευόταν θ Γαία, θ μθτζρα Γθ, 
μθτζρα όλων των κεϊν και των 
ανκρϊπων. Αργότερα τθν αντικατζςτθςε 
θ κόρθ τθσ θ ζα θ ςφηυγοσ του Κρόνου, 
μθτζρα του Δία και κεά τθσ γονιμότθτασ.  
Μία νεϊτερθ εκδοχι ιταν θ 
αποκαλοφμενθ "Mothering Sunday", που 
μασ μεταφζρει ςτθν Αγγλία του 1600. 
Αυτι θ μζρα γιορταηόταν τθν 4θ Κυριακι 
τθσ Σαρακοςτισ προσ τιμι όλων των 
μθτζρων τθσ Αγγλίασ. Κατά τθν διάρκεια 
αυτισ τθσ μζρασ, οι υπθρζτεσ που ζμεναν 
ςτα ςπίτια των αφεντικϊν τουσ ζπαιρναν 
μία μζρα άδεια για να επιςτρζψουν ςτα 
ςπίτια τουσ και να περάςουν τθν θμζρα 
με τισ μθτζρεσ τουσ.  

Κακϊσ ο Χριςτιανιςμόσ εξαπλϊκθκε ςτθν 
Ευρϊπθ θ γιορτι  μεταβλικθκε προσ τιμι 
τθσ "Μθτζρασ Εκκλθςίασ" αλλά με τον 
καιρό οι δφο ζννοιεσ ςυγχωνεφτθκαν. Ζτςι 
ο κόςμοσ τιμοφςε ταυτόχρονα τθν μθτζρα 
και τθν εκκλθςία. Ραραδοςιακά δϊρα 
όπωσ τα λουλοφδια, τα φυτά ι οι 
ςοκολάτεσ προςφζρονταν ςτθ Γιορτι τθσ 
μθτζρασ. Θ δεφτερθ Κυριακι του Μάθ 
που κακιερϊκθκε ςαν εκνικι γιορτι τθσ 
μθτζρασ ςτισ ΘΡΑ οφείλεται ςτθν 
ζμπνευςθ μιασ γυναίκασ από τθν 
Φιλαδζλφεια τθσ Ana Jarvis. Θ Ana Jarvis 
κζλοντασ να τιμιςει τθ μνιμθ τθσ 
μθτζρασ τθσ ξεκίνθςε το 1907 μια 
εκςτρατεία για να κακιερωκεί μια 
επίςθμθ γιορτι τθσ μθτζρασ. Θ 
προςπάκειά τθσ είχε απιχθςθ και θ 
γιορτι τθσ μθτζρασ ζγινε επίςθμα εκνικι 
γιορτι των ΘΡΑ το 1914 με προεδρικό 
διάταγμα που όριηε τθν δεφτερθ Κυριακι 
του Μάθ ςαν Θμζρα τθσ Μθτζρασ. 
Αν και πολλζσ χϊρεσ ζχουν δικζσ τουσ 
θμερομθνίεσ για τθ γιορτι τθσ μθτζρασ, 
όπωσ και δικοφσ τουσ λόγουσ για να 
γιορτάηουν μια τζτοια μζρα, θ δεφτερθ 
Κυριακι του Μάθ ζχει επικρατιςει 
διεκνϊσ. Ζτςι πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 
ανάμεςά τουσ και θ Ελλάδα γιορτάηει τθ 

γιορτι τθσ μθτζρασ τθ δεφτερθ Κυριακι 
του Μάθ. 
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ 
 

Πταν κα γίνω μεγάλοσ, 
κα δεισ μανοφλα 

κα ςου αγοράςω αςτζρια 
κι ζνα μεγάλο καράβι 
με μεταξωτά πανιά. 

 
Πταν κα γίνω μεγάλοσ 

κα δεισ μανοφλα. 
Κα ςου αγοράςω λιχουδιζσ 
και κα πάμε ςτο πανθγφρι. 

 
Πταν κα γίνω μεγάλοσ, 

κα δεισ μανοφλα 
κα ςε πάρω απ’ το χζρι 

για να περάςουμε το δρόμο μαηί. 
Πωλζτ Ρουνό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΑΝΟΤΛΑ… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
 

Στθ γλυκιά μου τθ μανοφλα 
που ‘χει ςιμερα γιορτοφλα 

κα χαρίςω μιαν ευχοφλα 
και μια κόκκινθ καρδοφλα. 

 
Κα τθσ φτιάξω μια καρτοφλα 

κα ςτολίςω με λουλοφδια 
και δυο λόγια ςαν τραγοφδια 
κα τθσ πω απ’ τθν ψυχοφλα: 

 
«Μανοφλα μου, Χρόνια Ρολλά 

ανάςα γζλιο και χαρά. 
Μεσ τθ δικι ςου αγκαλιά 

ο πόνοσ ζκανε φτερά. 
 

Μανοφλα μου, Χρόνια Ρολλά 
να είςαι πάντοτε καλά. 

Με τθ δικι ςου τθ ςτοργι 
θ κάκε ςκζψθ μου γιορτι. 

 
Κι αν δεν φτάςει θ καρτοφλα 

όςα ζχω ςτθν καρδοφλα 
με δυο λόγια απ’ τθν ψυχοφλα 

κα τθσ κάνω ‘γω γιορτοφλα. 
 
 
 

Μανοφλα μου, Χρόνια Ρολλά 
Να είςαι πάντοτε καλά 

μεσ τθ δικι ςου αγκαλιά 
γαλινθ νιϊκω, ςιγουριά! 

 
Μανοφλα μου, ς’ ευχαριςτϊ 

για το όνειρο που ηω 
που πάντα βρίςκεται εκεί 
να μου χαρίςεισ το φιλί!» 

 
 
 
 
 
 

 
 ΜΑΝΟΤΛΑ ’ ΑΓΑΠΩ 

 
Μανοφλα ς’ αγαπϊ 
και ςε γλυκοφιλϊ. 
Για ςζνα τραγουδϊ 
ζνα γλυκό ςκοπό. 

 
Να ηιςεισ, να ευτυχιςεισ 

μανοφλα μου χρυςι. 
Σου τραγουδϊ μ’ αγάπθ 

κι ζνα γλυκό φιλί. 
Φιλίτςα Χατηθχάνα 
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Το ςπίτι  μου υγρό παλάτι 
κοράλλια και κοχφλια 

γειτονιά μζςα ςτ’ αλάτι 
ζχω ευλφγιςτο κορμί 

και ςου κλείνω το μάτι! 
Τι είμαι; 

 
 

………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Γοφρνα μου πελεκθτι 
μαρμαρζνια και χυτι 

με τα μαφρα τα ψαράκια 
και το κόκκινο κραςί! 

Τι είμαι; 
 
 

……………………………………….. 
 
 
 

 
Ηει ςτθ κάλαςςα και είναι 

ζξυπνο και μυαλωμζνο 
και για όλουσ του ανκρϊπουσ 

είναι ηϊο αγαπθμζνο. 
 

Κολυμπάει και χορεφει 
μεσ ςτα κφματα με χάρθ, 
όμωσ λάκοσ μζγα κάνεισ 
αν το πζραςεσ για ψάρι! 

 
Τα μικρά του τα γεννάει 
και μ’ αγάπθ τα φυλάει. 

 
Και φωνζσ αςτείεσ βγάηει 
ςα μια γλϊςςα να μιλάει! 

 
Γριγορα για να πθγαίνει 

θ ουρά το βοθκάει 
και επιδζξια ςυνζχεια 
τα πτερφγια κουνάει! 

 
Αν του δϊςεισ μία μπάλα 

το παιχνίδι κ’ αρχίςει 
και ξοπίςω απ’ τα καράβια 
χαρωπά κα κολυμπιςει! 

 
………………………………………. 

 

ΑΚΡΟΣΟΙΧΙΔΑ 
1. Ρ _ _ _ _ Λ        

      Φροφτο που τρϊμε το 

      καλοκαίρι 

2. Ο _ _ _ _ _ Σ                               

     Είναι νόςτιμο εξωτικό φροφτο 

     (με άρκρο) 

3.  _ _ _ _ _ _ Ο               

      Χνουδωτό και ςτρουμπουλό, 

      είναι φροφτο καλοκαιρινό 

4. Τ _   Κ _ _ _ _ _ _ Λ       

     Με αγαποφν τα παιδιά το 

     καλοκαίρι (με άρκρο) 

5. Ο _ _ _ _ _                                  

      Δίνει το χρϊμα ςτα φροφτα (με 

     άρκρο) 

6. Κ _ _ _ Λ       

     Γίνομαι από το ςταφφλι 

7. Α _ _ _ _ Λ                                  

     Είμαι φροφτο ςτρουμπουλό 

8. Λ _ _ _ _ Λ                                 

     Είμαι όλο βιταμίνεσ και 

     νοςτιμίηω το φαγθτό 

9. Λ _ _ _ _ Κ                                   

     Φροφτο κόκκινο καλοκαιρινό 

     ανάςτροφα) 

 

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟ ΒΡΕΙ; 
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ΣΡΩΜΕ ΤΓΕΙΙΝΑ… ΓΙΑ ΝΑ ‘ΜΑΣΕ ΠΑΝΣΑ 
ΚΑΛΑ! 
 
Μια μζρα  που ιρκαμε ςτο ςχολείο το 
πρωί, ςτθ βιβλιοκικθ μασ βρικαμε ζνα 
βιβλίο… 
Ο τίτλοσ αυτοφ: Ρϊσ να καταβροχκίςετε 
ζνα ουράνιο τόξο! 
Μασ φάνθκε ωραίο και είπαμε να το 
διαβάςουμε. Οι ιρωεσ του βιβλίου ιταν ο 
Γιϊργοσ, ο μπαμπάσ του, θ αδερφι του θ 
Θρϊ που δεν μποροφςε να πει το «ρο» 
και ο Τρφφωνασ το τεράςτιο κατοικίδιο 
του Γιϊργου (ζνασ ςπάνιοσ δράκοσ). 
Αυτοί αποφάςιςαν να ψάξουν να βρουν 
ζνα ουράνιο τόξο και το βρικαν τελικά! 
Αλλά δεν ιταν ζνα οποιοδιποτε ουράνιοι 
τόξο. Το δικό τουσ ιταν γεμάτο από 
φροφτα και λαχανικά όλων των 
χρωμάτων. 
Μζςα από αυτό το βιβλίο μάκαμε ότι όλα 
αυτά τα φροφτα και τα λαχανικά μασ 
κάνουν καλό ςτθν υγεία μασ. 
Τα κόκκινα βοθκάνε ςτθν καρδοφλα μασ, 
τα κίτρινα βοθκάνε τα ματάκια μασ, 
τα πορτοκαλί βοθκάνε ςτο να 
αναπνζουμε καλά, 
τα μωβ και τα μπλε βοθκάνε να μθν 
κάνουμε εφκολα ρυτίδεσ, 

τα πράςινα βοθκάνε να ζχουμε γερά 
δόντια και κόκαλα και 
τα άςπρα βοθκάνε να μθν 
αρρωςταίνουμε εφκολα! 
Μετά απ’ όλα αυτά αναρωτιόμαςταν αν 
όλα τα φαγθτά που τρϊμε είναι τόςο 
υγιεινά όςο τα φροφτα και τα λαχανικά. 
Ψάξαμε λοιπόν ςτο internet και βρικαμε 
τθν πυραμίδα των τροφϊν, που μασ 
δείχνει τι πρζπει να τρϊμε περιςςότερο 
και τι λιγότερο. 
Και επειδι είμαςτε φοβεροί καλλιτζχνεσ 
αποφαςίςαμε να 
φτιάξουμε και τθ 
δικι μασ 
πυραμίδα των 
τροφϊν και ςασ 
τθν 
παρουςιάηουμε!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΣΑΝ Θ ΚΟΛΟΣΟΤΜΠΑ 
 
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια μαϊμοφ 
που ικελε να αγωνιςτεί ςτο άκλθμα του 
τρεξίματοσ. Στθν αρχι δεν ζτρωγε και δεν 
μποροφςε να νικιςει. Μετά άρχιςε να 
τρϊει, αλλά ζτρωγε μόνο μπανάνεσ. Πμωσ 
μόνο με μπανάνεσ δεν μποροφςε να πάρει 
δφναμθ. Ο Ράνω-κάτω τθν ςυμβοφλεψε 
να τρϊει πολλά διαφορετικά φαγθτά. 
Ρρζπει να τρϊει όπωσ όλοι εμείσ, κάκε 
μζρα φαγθτά απ’ όλα τα ράφια. Δθλαδι 
και φροφτα και λαχανικά και 
γαλακτοκομικά, ψωμί, κρζασ και μζλι.. 
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φροφτα νόςτιμα, γευςτικά και υγιεινά αν 
τα ανακατζψεισ ςτθ ςειρά φτιάχνεισ μια 

  
Φρουτοςαλάτα 

 
Τλικά: (μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ όςα 
φροφτα κζλεισ) 

 1-2 κουταλιζσ μζλι 

 2-3 πορτοκάλια 

 1 μιλο 

 1 αχλάδι 

 1 ροδάκινο 

 1 μπανάνα 

 1 ανανά 

 10 κεράςια 

 1 ρόδι 

 2 ακτινίδια 

 2 μανταρίνια 

 1 λεμονάκι 
 

 

 
Εκτζλεςθ: 
Ρλζνουμε πολφ καλά όλα τα φροφτα. 
Τα κακαρίηουμε προςεκτικά και 
αφαιροφμε όλα τα κουκοφτςια και τισ 
φλοφδεσ. Ραίρνουμε τα πορτοκάλια 
και το λεμόνι και τα ςτφβουμε και 
κρατάμε το χυμό. Ψιλοκόβουμε ςε 
μικρά τετράγωνα κυβάκια το μιλο, το 
αχλάδι, το ροδάκινο και τα 
μανταρίνια. Κόβουμε ςε ςτρογγυλζσ 
ροδζλεσ τθν μπανάνα και τα ακτινίδια. 
Ανοίγουμε το ρόδι και βγάηουμε τα 
μικρά ςποράκια του ζνα-ζνα και τζλοσ 
ψιλοκόβουμε τα κεράςια και τον 
ανανά. Ανακατεφουμε όλα τα υλικά 
καλά ςε μια μεγάλθ λεκάνθ και 
ρίχνοντασ το χυμό προςκζτουμε το 
μζλι. Τοποκετοφμε ζνα φφλλο από 
πλαςτικι μεμβράνθ ι καπάκι αν 
ζχουμε, ϊςτε να κλείςει καλά θ 
λεκάνθ. Βάηουμε ςτο ψυγείο τθ 
φρουτοςαλάτα μασ για 2-3 ϊρεσ. Τότε 
είναι ζτοιμθ να τθ δοκιμάςουμε..  

 
 

 
 
 

 
Θ ςυνταγι του Μαρίδα 
για ςασ παιδιά! 

 
Ψαροκεφτζδεσ 

Τλικά: 

 2 φιλζτα ψάρι βραςμζνο και 
ψιλοκομμζνο, χωρίσ κόκαλα 
(μπορεί να ζχει περιςςζψει απ’ 
το χκεςινό μασ φαγθτό!) 

 3 τριμμζνεσ φρυγανιζσ 

 Λίγο ψιλοκομμζνο μαϊντανό 

 1 αβγό ολόκλθρο 

 Αλάτι, πιπζρι 

 Λάδι για το τθγάνιςμα 

 1 αςπράδι 

 2 φρυγανιζσ τριμμζνεσ 
 
Εκτζλεςθ: 
Σε μια λεκάνθ ανακατεφουμε όλα τα 
υλικά μαηί. Ρλάκουμε το ψάρι ςε 
κεφτεδάκια. Τα βουτάμε ςτο αςπράδι 
και μετά ςτθν τριμμζνθ φρυγανιά. Τα 
τθγανίηουμε ςε ηεςτό λάδι, μζχρι να 
ροδίςουν ελαφρά! Σερβίρουμε τουσ 
ψαροκεφτζδεσ μασ ηεςτοφσ. 
Στολίηουμε το πιάτο με ντοματοφλεσ 
και αγγουράκια κομμζνα ςε φετοφλεσ. 

 

ΤΝΣΑΓΕ  ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
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ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ ΕΦΣΑΕ 
 
Σε λίγεσ μζρεσ φτάνει το καλοκαίρι. Κα 
ζρκει με τον Λοφνιο. Κα μασ φζρει τθ 
κάλαςςα όχι για να μασ κάνει μοφςκεμα, 
αλλά για να μασ δροςίςει. Κα μασ φζρει 
τα ωραία παγωτά, κα μασ φζρει τισ 
φράουλεσ, τα ςταφφλια, τα καρποφηια και 
τα πεπόνια. Κα μασ φζρει το αντιθλιακό, 
το μαγιό, το καπζλο, τα παιχνίδια τθσ 
κάλαςςασ, το ςτρϊμα, τισ ξαπλϊςτρεσ, 
τθν ομπρζλα. Κα μασ κυμίςει πωσ πρζπει: 
1. να φοράμε πάντα καπζλο 
2. να φοράμε πάντα αντιθλιακό 
3. να ξαπλϊνουμε ςτθν παραλία πάντα 

κάτω από τθν ομπρζλα 
4. να κρατάμε τισ παραλίεσ μασ πάντα 

κακαρζσ. 
Και τϊρα που είπαμε για τισ παραλίεσ 
πρζπει να ςασ κυμίςουμε: 
1. να μθν πετάτε ςκουπίδια μζςα ςτθ 

κάλαςςα ι ςτθν παραλία 
2. να μθν ξεχνάτε να διαβάηετε τισ 

ταμπζλεσ που κυμίηουν ότι δεν πρζπει 
να πετάμε ςκουπίδια 

3. να μαηεφετε τα ςκουπίδια από τθ 
κάλαςςα ι τθν παραλία 

4. να ρίχνετε πάντα τα ςκουπίδια ςασ 
ςτον ςκουπιδοτενεκζ 

τισ κάλαςςεσ πρζπει να τισ κρατάμε 
κακαρζσ: 
1. γιατί μετά τα ψαράκια νομίηουν  ότι τα 

ςκουπίδια είναι τροφι και τα τρϊνε 
και ψοφάνε 

2. γιατί εμείσ κα αρρωςτιςουμε και κα 
βγάλουμε ςπυριά από τα βρϊμικα 
νερά 

3. γιατί είναι πιο όμορφο να είναι 
κακαρζσ οι κάλαςςεσ 

4. γιατί κζλουμε να κάνουμε μπάνιο για 
να δροςιςτοφμε ςε κάλαςςεσ 
κακαρζσ! 

Και μθν ξεχνάτε: 
 

Κακαρι παραλία 
Κακαρι αμμουδιά 
Κακαρά λόγια λζνε 
Πάντα τα παιδιά. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

Κάκε χρόνο ανοίγει 
τα βαριά βλζφαρά του 

μ’ ζναν κίτρινο ιλιο 
κακιςτό ςτα μαλλιά του. 

 
Μεσ ςτα μάτια του πλζει 

γαλανό τ’ ακρογιάλι 
ςτο λαιμό του πλεχτό 
φιλντιςζνιο κοράλλι. 

 
Καλαςςί το καράβι 

και λευκό το πανάκι, 
απ’ τθ χοφφτα του μζςα 

φτερουγίηει γλαράκι. 
 

Χρυςαφζνια τα ροφχα 
αχυρζνιο καπζλο 

ςτα δροςάτα του χείλθ 
κυματίηει το γζλιο. 

 
Στθ ηεςτι αγκαλιά του 

ζνα μπουκζτο λουλοφδια 
πϊσ χτυπά θ καρδιά του 

ςτων παιδιϊν τα τραγοφδια.. 
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ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ 
 

 
ΠΑΙΞΣΕ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 
Τα παραδοςιακά μασ παιχνίδια είναι το 

παιδικό μασ 
παρελκόν από τισ 
παλιζσ γειτονιζσ 
τθσ πόλθσ και του 
χωριοφ. Είναι 
γεννιματα του 
ελλθνικοφ, λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ και ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν 
αρχαία Ελλάδα και το Βυηάντιο. 
Τα παιχνίδια, ατομικά ι ομαδικά, 
ελεφκερα ι κατευκυνόμενα, ζχουν για 
τουσ παιδαγωγοφσ, εκπαιδευτικοφσ, 
κοινωνιολόγουσ και ψυχολόγουσ μεγάλθ 
παιδαγωγικι αξία διότι αναπτφςςουν τθν 
προςωπικότθτα του παιδιοφ. Με το 
παιχνίδι το παιδί αποκτά εμπειρίεσ και 
δθμιουργεί ςχζςεισ με το περιβάλλον του. 
Μζςα από το παιχνιδότοπο και το 
ομαδικό παιχνίδι το παιδί 
κοινωνικοποιείται και φτάνει 
προοδευτικά ςτθν ωριμότθτα. Το παιχνίδι 
είναι ελευκερία και προτρζπει το παιδί να 

ελευκερωκεί από τουσ εςωτερικοφσ του 
αγϊνεσ και φόβουσ για τθ ηωι. 
Ο παιχνιδότοποσ είναι θ μελλοντικι 
κοινωνία για το παιδί. Εκεί του δίνεται θ 
ευκαιρία να δθμιουργιςει ςχζςεισ και 
φιλίεσ, με αποτζλεςμα να αποκτιςει 
εμπειρίεσ και κρίςθ απαραίτθτεσ για τθν 
αυριανι του παρουςία και ςυμμετοχι 
ςτθν κοινωνία. 
Το παιχνίδι ςυμβάλει ςτθ ςωματικι και 
τθν πνευματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, 
ενϊ γίνεται δθμιουργόσ και κρίκοσ για τθν 
προϊκθςι του ςτον ακλθτιςμό. 
Τα ξεχαςμζνα παιχνίδια κα δϊςουν τθν 
ευκαιρία ςτα παιδιά να περάςουν 
ευχάριςτεσ ϊρεσ ςτο διάλειμμα του 
ςχολείου,  ςτουσ παιδότοπουσ, ςτισ 
καταςκθνϊςεισ αλλά και ςτισ άχαρεσ 
γειτονιζσ τθσ τςιμεντοφπολθσ ςτισ οποίεσ 
κα χαρίςουν ομορφιά με τισ χαροφμενεσ 
φωνζσ τουσ. 
 
Ο ςαλίγκαροσ 
Τα παιδιά χαράηουν ςτο χϊμα ζνα 
ςαλίγκαρο. Το κάκε παιδί παίηει μόνο  
του. Ζχει το ζνα πόδι ςθκωμζνο γιατί είναι 
το κουτςό και ςπρϊχνει με το άλλο μια 
πλακζ πζτρα μζςα ςτο περίγραμμα του 
ςαλίγκαρου. 

Μποροφν να παίηουν και δφο παιδιά 
ταυτόχρονα ςε δφο ξεχωριςτοφσ 
ςαλίγκαρουσ. Πποιοσ παίκτθσ τελειϊςει 
πρϊτοσ και βγει από το ςαλίγκαρο είναι ο 
νικθτισ και θ ομάδα του κερδίηει. 
 
Ο κφκλοσ με τα πετραδάκια 
Οι παίκτεσ τθσ ομάδασ πιάνονται από τα 
χζρια και ςχθματίηουν κφκλο. Στο κζντρο 
του κφκλου είναι χαραγμζνοσ ζνασ 
μικρότεροσ κφκλοσ και μζςα ζχουμε βάλει 
10-20 πετραδάκια. 
Ο αρχθγόσ ορίηει δφο παίκτεσ που κι αυτοί 
βρίςκονται ςτον κφκλο αλλά με το 
πρόςωπο ςτραμμζνο ςτθν ζξω μεριά του 
κφκλου. Με το ςφφριγμα, που ςθμαίνει 
«Είςτε ζτοιμοι», οι δφο παίκτεσ γυρίηουν 
προσ τον κφκλο και τρζχουν να μαηζψουν 
τα πετραδάκια. Πποιοσ μαηζψει τα 
περιςςότερα είναι ο νικθτισ.. 
 
Κυνθγόσ και λαγοί 
Τα παιδιά τθσ ομάδασ κάνουν τουσ 
λαγοφσ. Ζνα παιδί κάνει τον κυνθγό που 
τον ζχει πάρει ο φπνοσ μζςα ςτο δάςοσ. 
Οι λαγοί πλθςιάηουν τον κυνθγό, του 
παίρνουν το ςκοφφο και του αδειάηουν το 
τουφζκι από τισ ςφαίρεσ. Ο κυνθγόσ 
ξυπνάει και προςπακεί με το τουφζκι να 
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ςκοτϊςει τουσ λαγοφσ κυνθγϊντασ τουσ. 
Οι λαγοί τρζχουν γριγορα να κρυφτοφν 
και πίςω από τα δζντρα του φωνάηουν 
γελϊντασ: «Υπναρά κυνθγζ, 
ξανακοιμιςου!» και κοροϊδεφουν τον 
κυνθγό με γζλια και με διάφορεσ 
γκριμάτςεσ. 
 
Μζλιςςα, μζλιςςα, μζλι γλυκφτατο 
Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ, 
κρατιοφνται από τα χζρια, οι ομάδεσ 
ςτζκονται αντικριςτά ςε απόςταςθ και θ 
πρϊτθ αρχίηει και λζει: 
«Μζλιςςα, μζλιςςα!» 
«Μζλι γλυκφτατο», απαντά θ άλλθ ομάδα. 
«Και ποιόν παραγγείλατε;» 
«Τον Κϊςτα (για παράδειγμα)». 
Τότε ο Κϊςτασ τρζχει με φόρα προσ τθν 
άλλθ ομάδα, προςπακϊντασ να τθ 
διαςπάςει όχι με τα χζρια αλλά με το 
ςτικοσ του. Αν τα καταφζρει, παίρνει 
ςτθν ομάδα του όποιο παιδί κζλει. Αν δεν 
τα καταφζρει, τον παίρνει θ άλλθ ομάδα. 
Το παιχνίδι τελειϊνει όταν διαλυκεί μία 
από τισ δφο ομάδεσ, ενϊ θ άλλθ 
ανακθρφςςεται νικιτρια. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΞΕΦΑΝΣΩΜΑ 2009 
 
Το 3ο Νθπιαγωγείο 
Αρχαγγζλου ςτισ 10 Λουνίου 
του 2009 κα κάνει γιορτι 
ςτθν αυλι του ςχολείου για 
το καλοκαίρι. Κα 

χορζψουμε, κα ποφμε ποιιματα, κα 
τραγουδιςουμε, κα φάμε και κα δοφμε 
ζκκεςθ φωτογραφίασ που κα μασ κυμίςει 
πϊσ περάςαμε όλο τον καιρό.  
Θ κεατρικι μασ παράςταςθ μιλάει για 
κάποιουσ ανκρϊπουσ που πετάνε 
ςκουπίδια ςτισ παραλίεσ. Ζχουν χάςει τα 
μυαλά τουσ. Πμωσ εμείσ τα παιδιά 
ςκοπεφουμε να τουσ βάλουμε μυαλό. 
Βοθκοί μασ κα είναι τα ψαράκια και οι 
γοργόνεσ. Και τελικά για να δοφμε… τι 
λζτε; Κα τα καταφζρουμε; Σασ καλοφμε 
ςτο 3ο Νθπιαγωγείο Αρχαγγζλου ςτισ 10-
6-2009 και ϊρα 6:00 μ. μ. να γιορτάςουμε 
όλοι μαηί και να φάμε, να πιοφμε και 
νθςτικοί να κοιμθκοφμε. 
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ 
Από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
ηθτιςαμε τθ βοικειά ςασ αρκετζσ φορζσ… 
οικονομικι ενίςχυςθ, θκικι υποςτιριξθ… 
και εςείσ πάντα εκεί… κακζνασ με τον 
τρόπο του και τισ δυνατότθτζσ του… τοφτθ 
τθν ϊρα κάνοντασ τον απολογιςμό τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ, νοιϊκουμε τθν 
υποχρζωςθ να ποφμε ζνα μεγάλο 
ευχαριςτϊ. Ευχαριςτοφμε για: 

 τθν υπομονι 

 τθν κατανόθςθ 

 τθν κάκε είδουσ ςτιριξθ 

 τθ ςυμμετοχι 

 τθ βοικεια 
Ευχαριςτοφμε που ιςαςτε εδϊ και 
ελπίηουμε να ςασ ζχουμε κοντά μασ και 
ςτθ ςυνζχεια. Κα κυμόμαςτε πάντα κάκε 
καλοπροαίρετθ παρατιρθςθ και κάκε 
κετικό ςχόλιο που μασ ϊκθςε να 
εργαςτοφμε με επιπλζον κίνθτρα και να 
ςυνεργαςτοφμε με μοναδικό ςκοπό το 
καλό των παιδιϊν. Κακζνασ από ςασ ασ 
κρατιςει ςτθν καρδιά του κάκε ξεχωριςτι 
ςτιγμι. Το ίδιο κα κάνουμε και εμείσ. 
Καλό καλοκαίρι ςε όλουσ!!! 
 
 
 

Τποςτθρικτικι ομάδα: 
 

 Αναςτάςογλου Αναςτάςθσ & 
Χρυςάνκθ 

 Αργυριδάκθσ Ραντελισ & Ανκοφλα 

 Αφαντενόσ Σωκράτθσ & Ανκοφλα 

 Βαςιλάκθσ Γιάννθσ & Ευαγγελία 

 Βελεςιϊτθσ Χριςτοσ & Κυριακι 

 Γαντάρθσ Νικόλασ & Κατερίνα-
Μιχαλίτςα 

 Γάςπαρθσ Κυριάκοσ & 
Ηωγραφοφλα 

 Γιακουμάκθσ Βαςίλθσ & Φλϊρα 

 Γιακουμάκθσ Μανϊλθσ & 
Καλλιόπθ 

 Γιαςιράνθσ Γιϊργοσ & Σταματία 

 Γκαρανάτςιοσ Ευάγγελοσ & 
Χριςτίνα 

 Γραμματικάκθσ Δθμιτρθσ & 
Αντωνία 

 Δανάσ Τςαμπίκοσ & Αναςταςία 

 Διμζλθσ Νικόλασ & Ραραςκεφθ 

 Ηαφείρθσ Κωνςταντίνοσ & 
Τςαμπίκα 

 Ηουρπάσ Κωνςταντίνοσ & Αντωνία 

 Καμόσ Τςαμπίκοσ & Μαρία 

 Καραγεωργίου Μιχάλθσ & Ηωι 
 

 
 

 Κολιάδθσ Γιϊργοσ & Ραραςκευι 

 Κρθτικόσ Μανϊλθσ & Αναςταςία 

 Λαμπριανόσ Νικόλασ & Πλγα 

 Λάμπρου Αντϊνθσ & Ευαγγελία 

 Λεβζντθσ Κωνςταντίνοσ & 
Σταματία 

 Μαγιόγλου Στζργοσ & Χρυςάνκθ 

 Μαρίνοσ Τςαμπίκοσ & Πλγα 

 Μεςαναγρενόσ Φιλιμων & 
Τςαμπίκα 

 Λεβζντθσ Χρυςόςτομοσ & Νίκου 
Λωάννα 

 Ντάκασ Σταμάτθσ & Κλεοπάτρα 

 Ντάκασ Τςαμπίκοσ & Μαριζττα 

 Οίκουτασ Νεκτάριοσ & Κυροφλα 

 Ράρβου Ciprian & Mirle 

 Ραρδαλόσ Νικόλασ & Μαριζττα 

 Ρομπόσ Στζφανοσ &  Χρυςάνκθ 

 Σακελλάρθσ Ραναγιϊτθσ & 
Χρυςάνκθ 

 Τακτάτθ Σουλτάνα 

 Φζγγοσ Δθμιτρθσ & Τςαμπίκα 

 Ψαράσ Κωνςταντίνοσ & Μαρία 
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υγγραφικι ομάδα: 
Αναςτάςογλου Κοδωρισ                                                                                                              
Αργυριδάκθσ Γιϊργοσ                                                               
Αφαντενόσ Μανόλθσ 
Βαςιλάκθσ Βαςίλθσ 
Βελεςιϊτθ Αςπαςία 
Γαντάρθ Βαςιλικι  
Γάςπαρθ Χριςτίνα 
Γιακουμάκθ Φλϊρα 
Γιακουμάκθ Κακολικι 
Γιαςιράνθ Μιχαθλία-Αναςταςία 
Γκαρανάτςιου Στεργία 
Γραμματικάκθ Μαρία 
Δανά Ηωι 
Διμζλθ Νικολίνα 
Ηαφείρθσ Δανιιλ 
Ηουρπάσ Γιϊργοσ 
Καμόσ Γιάννθσ 
Καραγεωργίου Ανκοφλα 
Κολιάδθσ Τςαμπίκοσ 
Κρθτικόσ Άγγελοσ 
Λαμπριανοφ Σταματία 
Λάμπρου Μάριοσ 
Λεβζντθ Ανκι-Μαρίνα 
Μαγιόγλου Τςαμπίκα-Στζλλα 
Μαρίνου Κεοδϊρα 
 

 
Μεςαναγρενόσ Στζργοσ 
Νίκου Λεβζντθ Θλιάνα 
Ντάκα Εμμανουζλα 
Ντάκασ Βαλάντθσ 
Οίκουτα Χρυςαφζνια-Μαρίνα 
Ράρβου Χριςτίνα 
Ραρδαλόσ Γιϊργοσ 
Ρομποφ Κατερίνα 
Σακελλάρθσ Τςαμπίκοσ 
Τακτάκθ Χρυςάνκθ  
Φζγγου Αλεξία 
Ψαρά Χριςτίνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμζλεια: 
Αργυροφ Διμθτρα 
Κοφττθ Παραςκευι 
Μάργθ Φωτεινι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΔΟΕΙ 3Ο Ν/Γ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ 


