
ΜΙΣΑ ΝΤΕΛΜΙΣΑ ΝΤΕΛ
ΓΚΑΛΟ*ΓΚΑΛΟ*

ΤΕΥΧΟΣ 01 • ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

8 ΜΙΣΑ ΝΤΕΛ ΓΚΑΛΟ*

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
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* Από το βιβλίο της Σ.Μαντουβάλου: «Η νύχτα που γεννήθηκε η αγάπη».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Oι μαθητές του 8ου Ολοημέρου Νηπιαγωγείου 
Θήβας θα παρουσιάσουν την Θεατρική Παράσταση 

«Η αρπαγή της Ευρώπης».

Για να περάσει ευχάριστα η ώρα μας...Για να περάσει ευχάριστα η ώρα μας...
Βρες τη Λύση του Αινίγματος και ζωγράφισέ τη...

Κοιτάζω το σύμβολο του κάθε Θεού
και γράφω το όνομά τους.

Βοηθάω την μέλισσα να φτάσει στην γύρη 
του λουλουδιού. (Λαβύρινθος)

Από πάνω σαν τηγάνι
Από κάτω σαν βαμβάκι
Από πίσω σαν ψαλίδι
   Τι είναι;

Απάντηση:

Ζωγράφισέ το...

* Α ό β βλί Σ Μ βάλ Η ύ ήθ ά

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 στις 7.30 μ.μ.
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Η άνοιξη με τα όμορφα   λουλουδάκια της

Μια φορά και έναν καιρό ήταν κάτι 
όμορφα λουλουδάκια μέσα σε ένα 
δάσος. Άλλα ήταν πράσινα, άλλα 
κόκκινα, άλλα ροζ, κίτρινα, πορτοκαλί 
και μωβ. Μερικά ήταν μικρά και μερικά 
ήταν πιο ψηλά. Όλη την μέρα έπαιζαν 
μαζί, και ήταν πολύ χαρούμενα. Μια 
μέρα κοντά στα λουλουδάκια ήρθαν οι 
φίλες τους, οι πεταλούδες και παίζανε 
όλοι μαζί στο χορτάρι, μέσα στο δάσος.

Τα κοίταξαν και έγιναν αμέσως φίλοι.  
Εκείνα τα χοντρά λουλούδια, τους  
γνώρισαν και τους δικούς φίλους, κάτι 
άλλα περίεργα χοντρά λουλουδάκια.

Τα υπόλοιπα λουλουδάκια που έμειναν στο 
δάσος κινδύνευαν από τις μέλισσες και τις 
σφήκες. Κάθε μέρα έρχονταν οι μέλισσες 
και οι σφήκες και ρουφούσαν όλο το νέκταρ  
που είχαν στα πέταλά τους, και εκείνα τα 
μικρά λουλουδάκια φοβόντουσαν ότι χωρίς 
το νέκταρ δεν θα μπορούσαν να ζήσουν.
Τότε  ήρθε ο αρχηγός  από τις πεταλούδες  
και «κανόνισε» τις σφήκες και τις μέλισσες, 
δηλαδή τις έδιωξε μακριά.
Από τότε τα λουλουδάκια έπαιζαν με τις 
πεταλούδες, όμως ένα κόκκινο λουλουδάκι  
μια μέρα  μαράθηκε  και όλοι οι φίλοι του 
λυπήθηκαν για αυτό που του συνέβη.
Αποφάσισαν να ψάξουν για καινούργιους 
φίλους και τότε ξαφνικά συνάντησαν κάτι 
άλλα περίεργα λουλούδια, με πολύ χοντρά 
κοτσάνια.

Τι ωραία που περνούσαν  όλοι μαζί,
τώρα που είχε έρθει η άνοιξη.

Όμως μια μέρα ένα λουλούδι και 
μια πεταλούδα μετακόμισαν , γιατί τα 
αδέρφια τους δεν τους θέλανε.

Και έγιναν όλοι μαζί  φίλοι, στο δάσος,  
μια εποχή που την έλεγαν άνοιξη. 
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Τ ους τελευταίους μήνες απο-
φασίσαμε στο σχολείο μας  να 
ασχοληθούμε με τους τρόπους 

επικοινωνίας  , που έχουμε εμείς οι άν-
θρωποι. Αφορμή για την ενασχόλησή 
μας  με το συγκεκριμένο θέμα , στάθη-
κε  το βιβλίο της Λ.Πέτροβιτς-Ανδρου-
τσοπούλου «Ιστορίες  με  τους δώδεκα 
μήνες». Εκεί  μάθαμε ότι ο Φλεβάρης 
επικοινώνησε  με την μητέρα του, την 

Άνοιξη,  μέσω  ενός γραπτού μηνύμα-
τος που της έστειλε.
 Έτσι προβληματιστήκαμε και εμείς , 
και κάποιοι από την ομάδα μας ανέ-
φεραν ότι μπορούμε να μαθαίνουμε  τι 
συμβαίνει  και από τις εφημερίδες , με 
τους δημοσιογράφους , που δουλεύ-
ουν σε αυτές. 
 Η Ιωάννα , παιδί της τάξης μας , μας 
ανέφερε ότι ο πατέρας της είναι δημο-

σιογράφος , και αν θέλαμε θα μπορού-
σαμε να τον καλέσουμε στο σχολείο 
, να μας μιλήσει για την δουλειά του. 
Όλη η ομάδα συμφώνησε στην πρό-
σκληση. 

Προετοιμασία  πριν την επίσκεψη 
του δημοσιογράφου στην τάξη μας
Μετά την πρόσκληση που απευθύνα-
με στον  πατέρα της Ιωάννας, τα παιδιά 

διατύπωσαν ερωτήσεις που θα ήθελαν 
να απευθύνουν στον Κ .Δημήτρη, για 
να γνωρίσουν καλύτερα την δουλειά 
που κάνει εκείνος. Η νηπιαγωγός κα-
τέγραψε το ερώτημά τους  και εκείνα 
ανέλαβαν να  ζωγραφίσουν  την ερώ-
τησή τους , ώστε να θυμούνται τα ίδια  
τι θα ήθελαν να ρωτήσουν . Σε μερικές 
περιπτώσεις  θα έπρεπε να κυκλώ-
σουν την απάντηση που θα έπαιρναν.

Επίσκεψη δημοσιογράφου στο σχολείο μας

Ερώτηση 1: Πως δουλεύεις με τις εφημερίδες; Ερώτηση 3: Αγοράζεις με κέρματα τις εφημερίδες; Ερώτηση 6: Πως δουλεύεις με την κάμερα και το μικρόφωνο;

Ερώτηση 5: Με τι γράφουμε στις εφημερίδες;

Ερώτηση 2: Εχει η κάμερα στερεώματα; Ερώτηση 4: Από πού αγοράζεις εφημερίδα; Ερώτηση 7: Πως δουλεύεις με τα τούβλα;

Ενας  δημοσιογράφος βρί-
σκει την είδηση που θέλει 
να γράψει, στην συνέχεια 
πηγαίνει στην εφημερίδα, 
γράφει το κείμενο του στον 
υπολογιστή και βρίσκει τις 
φωτογραφίες που χρει-
άζονται για το θέμα του. 
Στην συνέχεια συνεργάζε-
ται με τον γραφίστα για να 
φτιάξουν την σελίδα της 
εφημερίδας, έτσι ώστε να 
μπορούμε να διαβάσουμε 
την είδηση ή να δούμε τις 
φωτογραφίες ή τις εικόνες 
που την περιγράφουν…

Ναι οι εφημερίδες 
είναι αρκετά φτηνές 
για να τις αγοράζεις με 
κέρματα…

Οι κάμερες και το 
μικρόφωνο είναι 
χρήσιμα στο να 
καταγράφουν την 
είδηση στην τηλεό-
ραση.
Στις εφημερίδες δεν 
τις χρησιμοποιούμε 
τόσο συχνά.

Αρχικά ένας δημοσιο-
γράφος, σημειώνει στο 
μπλοκάκι του ότι είναι 
χρήσιμο με ένα μολύβι, 
ωστόσο όταν επιστρέφει 
στα γραφεία της εφημερί-
δας, γράφει την είδηση με 
το λάπτοπ του.

Παρότι στις εφημερί-
δες δεν χρειάζονται 
κάμερες αλλά είναι 
απαραίτητες στην 
τηλεόραση, συνήθως 
αυτές έχουν ένα τρί-
ποδα ή μπορεί να τις 
κρατάνε στον ώμο.

Εφημερίδες αγορά-
ζουμε συνήθως από 
το περίπτερο.

Παρότι τα τούβλα 
μπορεί να είναι χρήσι-
μα σε άλλα επαγγέλ-
ματα, δεν χρειάζονται 
στους δημοσιογρά-
φους…

τ
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Τα κάλαντα
του Λαζάρου...

Προετοιμασία στην τάξη μας: 
Στολίζουμε το καλάθι του 
Λαζάρου, με τα λουλούδια
που έφεραν τα παιδιά από
τα σπίτια τους.

Βγήκαμε στην γειτονιά μας και 
τραγουδάμε όλοι μαζί τα κάλαντα 
του Λαζάρου.

Αποτύπωση, σε φύλλο εργασίας, 
μετά τα κάλαντα του Λαζάρου.

Γιορτή Παιδικού Βιβλίου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ...

(με αφορμή από την Μυθολογία του Δ. Σαββόπουλου)

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο 
Απόλλωνας, που γύρναγε γύ-

ρω-γύρω από ένα χωριό, που το λέ-
γανε Κυλλήνη και έψαχνε να βρει τα 
δικά του τα βόδια, που τα είχε κλέψει 
ο Ερμής.

Μετά, όμως ο Ερμής έδωσε τα βό-
δια στον Απόλλωνα και τότε ο Απόλ-
λωνας πήγε στον Άδη και του είπε για 
την κλεψιά.

Ο Άδης τα είπε στον Ποσειδώνα, 
που ήταν θεός της θάλασσας, και ο 
Ποσειδώνας πήγε και το είπε στους 
άλλους θεούς.

Μετά οι θεοί πήγανε στο φτεροπό-
δαρο Ερμή και τον μαλώσανε και του 

είπανε να μην ξανακλέψει βόδια, που 
δεν είναι δικά του.

Ο Δίας και η Ήρα βάλανε τιμωρία 
τον Ερμή και δε τον αφήσανε να βγει 
από το δωμάτιο, μόλις εκείνος πήγε 
στον Όλυμπο για να τους δει.

Ο Ερμής σκέφτηκε τότε πολύ, και 
αυτό που ήθελε να πει σε όλους τους 
θεούς του Ολύμπου ήταν, ότι δε θα το 
ξανακάνει.

Μετά από λίγη ώρα η θεά Άρτεμις 
έπαιζε με τον Ερμή. Και η Αθηνά, η 
Εστία, η Δήμητρα, η Αφροδίτη και ο 
Ήφαιστος παίζανε και αυτοί μαζί του, 
αφού τους υποσχέθηκε ότι δε θα ξα-
νακλέψει τίποτα για πάντα.       

Καλέσαμε τις μαμάδες και τους μπαμπάδες μας, να μας 
διαβάσουν βιβλία και τους δώσαμε για δώρο ένα σελιδοδείκτη, 
και τις χειροκροτήσαμε για να τους πούμε ευχαριστώ.
Ήμασταν έξω στην αυλή και πήραμε τις καρέκλες να κάτσουμε 
και ένα παιδί πήγε τις καρέκλες να καθίσουν οι γονείς.

Οι μαμάδες ήρθαν
να μας διαβάσουν 
παραμύθια...

Ενασχόληση με την ελληνική μυθολογία…

Η ενασχόλησή μας με την ελληνική 
μυθολογία, είχε διάρκεια γύρω στις 

τρεις εβδομάδες, αποτυπώθηκε σε 
φύλλο χαρτιού, όπου  συνεργαστήκαμε  
σε ομάδες των 2-3 ατόμων, και 
ζωγραφίσαμε  ξεχωριστά τον κάθε θεό 
ή θεά του Ολύμπου, αποδίδοντας τα 
χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον 
καθένα τους.
Στην συνέχεια φτιάξαμε ιστορίες. Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ο 

Ήφαιστος και η Δήμητρα και επει-
δή το σφυρί του ήταν λίγο μυτερό 
από πίσω, πήγε στη Δήμητρα να 
την βοηθήσει να κόψουν τα σιτά-
ρια. Η Δήμητρα του είπε «Ευχαρι-
στώ που ήρθες και με βοήθησες». 
Η Δήμητρα μετά πήρε τα κομμένα 
σιτάρια και τα έκανε αλεύρι και το 
ζύμωσε και το έκανε ψωμί και το 
έδωσε σ’ όλους τους φίλους της.

Η Αφροδίτη με τον Ερμή πήγανε μια 
βόλτα σ’ ένα δάσος του Ολύμπου. 
Είδανε πολλά πουλιά και ζωάκια 
και τα πουλάκια γίνανε φίλοι τους.
Ο Ερμής κράτησε την Αφροδίτη 
από τα χέρια της και πετάξανε ψηλά 
στον ουρανό, κάνανε έτσι ακόμα 
μία βόλτα. Τους άρεσε. Και μετά 
πήγαν στο παλάτι τους, ξεκουρά-
στηκαν, γιατί ήταν πολύ κουρασμέ-
νοι και πολύ μεγάλη η βόλτα τους.


