
Αντίο Νηπιαγωγείο

Ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου –

Πέννα, για την λήξη της σχολικής χρονιάς.



Νηπιαγωγείο μου καλό,

έφτασε η ώρα να σου πω

πως τώρα φεύγω, μα σε αγαπώ.

Δεν θα ξεχάσω ούτε λεπτό,

τις ώρες που έζησα εδώ.



Πως να ξεχάσω τα παραμύθια,

τα ξέγνοιαστα τρελά παιχνίδια,

την κουβεντούλα και τον χορό,

με τις δασκάλες μου, που τόσο αγαπώ!



Νηπιαγωγείο μου καλό,

γεια σου. Σε αποχαιρετώ.

Κοντά σου πέρασα καλά.

Σαν μιας μανούλας, γλυκιά αγκαλιά.



Ακολουθεί ανάλυση του ποιήματος και εικόνες για 

συζήτηση.



Νηπιαγωγείο μου καλό, 

Έφτασε η ώρα να σου πω,

Πως τώρα φεύγω. 

Λέει το ποίημα. 

Γιατί φεύγουμε παιδιά; Ποια είναι αυτή η εποχή του 

χρόνου που τα σχολεία κλείνουν;



Παρατηρήστε τις εικόνες και βρείτε την σωστή εποχή.



Ποια είναι, την βρήκατε; Πολύ σωστά, είναι το 

Καλοκαίρι. Τι λέτε, θέλετε να πείτε γιατί κλείνουν τα 

σχολεία το Καλοκαίρι και  τι κάνουμε εμείς;



Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία. Και το ποίημα 

συνεχίζει.

Μα σε αγαπώ. 

Δεν θα ξεχάσω ούτε λεπτό 

τις ώρες που έζησα εδώ.



Εσείς παιδιά πως περάσατε στο Νηπιαγωγείο, μια 

ολόκληρη χρονιά, θέλετε να μου πείτε;



Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν. Περιγράψτε 

τες. Τι μας δείχνουν;



Ευχάριστες στιγμές στο Νηπιαγωγείο. Ζωγραφίζαμε, 

διαβάζαμε βιβλία, μαθαίναμε αριθμητική, τι άλλο 

παιδιά;



Τι μας δείχνει η εικόνα; Γιατί λέτε τα παιδάκια να 

είναι επάνω στο μολύβι; Εσείς είχατε μολύβια. Τι 

κάνατε με αυτά; Mπράβο. Γράφατε, ζωγραφίζατε, 

συμφωνείτε;



Τι λέτε να διαβάζει η δασκάλα στα παιδιά;

Μα τι άλλο;  Σίγουρα παραμύθια και 

ιστορίες. Εσάς ποια ήταν η αγαπημένη 

ιστορία, ή παραμύθι ;



Πως να ξεχάσω, λοιπόν τα παραμύθια, τα ξέγνοιαστα 

τρελά παιχνίδια, την κουβεντούλα και τον χορό, με 

τις δασκάλες μου που τόσο αγαπώ! Λέει το ποίημα.

Μα και βέβαια δεν ξεχνάμε. 



Με ποια δραστηριότητα ασχολούνται εδώ τα παιδάκια; 

Εσείς με ποιες δραστηριότητες ασχοληθήκατε την 

χρονιά που πέρασε;



Η δασκάλα εδώ, κουβεντιάζει με τα παιδιά. Εσείς τι 

κουβεντούλες κάνατε με την δασκάλα σας;



Κάνατε κατασκευές; Και τι άλλο ;



Και παιχνίδι στην αυλή;



Μα και χορό και μουσική. Έτσι δεν είναι;



Καμιά φορά και τσακωμοί. Παρατηρήστε την εικόνα, τι 

έχετε να πείτε για την πράξη αυτή των παιδιών; Εσείς 

πως περνούσατε με τους φίλους σας; Παίζατε ωραία;



Όμως, συνεχίζει το ποίημα, έφτασε η ώρα να σου πω, 

Νηπιαγωγείο μου, πως φεύγω.

Γιατί φεύγουμε παιδιά; Που θα πάμε; Και όταν 

επιστρέψουμε, δεν θα είμαστε και πάλι στο 

Νηπιαγωγείο ;  Μα που θα είμαστε ;



Πολύ σωστά. Τώρα κλείνει η ζέστη τα σχολεία, θα πάμε 

διακοπές και όταν επιστρέψουμε, όχι δεν θα πάμε στο 

Νηπιαγωγείο, θα πάμε στο Δημοτικό Σχολείο.



Τι είναι το Δημοτικό Σχολείο; Πως περνάνε τα παιδιά 

σε αυτό; Είμαι σίγουρη πως γνωρίζετε, ότι το 

Δημοτικό Σχολείο είναι το επόμενο βήμα σας, μετά 

το Νηπιαγωγείο. Σαν πιο μεγάλα παιδιά, που θα 

είσαστε, όταν επιστρέψετε μετά τις διακοπές σας, το 

Φθινόπωρο πια, θα σας περιμένουν καινούριες 

εκπλήξεις σε αυτό.



Αντίο λοιπόν Νηπιαγωγείο. Κοντά σου πέρασα καλά, 

σαν μιας μανούλας γλυκιά αγκαλιά.



Εσείς πως ακριβώς αισθάνεστε τώρα που φεύγετε; 

Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν και 

περιγράψτε τα συναισθήματα. 



Γεια σου Νηπιαγωγείο.



Γεια σου Νηπιαγωγείο.



Γεια.



Αντίο.



Γεια σου Νηπιαγωγείο. Γεια φίλοι.



Γεια σε αποχαιρετώ, Νηπιαγωγείο.



Αντίο Νηπιαγωγείο. Καλό Καλοκαίρι.



Καλές διακοπές, σε όλους σας.




