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Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε
την Ρίτα και τον Λούπι. Τα δύο αυτά υπέροχα
σκυλάκια επισκέφθηκαν την τάξη μας και μας
χάρισαν στιγμές χαράς, ευτυχίας και πολύ γέλιου.

Η Ελπίδα και η Ζηνοβία που έφεραν τα σκυλάκια
τους μας μιλήσαν για αυτά και μας έδειξαν την
υπέροχη σχέση αγάπης που έχουν μαζί τους.



Η Ρίτα της 
Ελπίδας!



Να και ο Λούπι
της Ζηνοβίας. 
Τρόμαξε λίγο από 
τις φωνές μας 
αλλά μας έδειξε 
ότι μας αγαπάει 
πολύ.



Με αφορμή μία 
συζήτηση των 
παιδιών σχετικά με 
τον σεισμό στην 
Τουρκία, γνωρίσαμε 
και τους σκύλους 
διάσωσης



Φτιάχνουμε σπιτάκια για τις γατούλες

Μετά την δημιουργική παραγωγή ιδεών της προηγούμενης εβδομάδας 
κι αφού δώσαμε λύση στο πρόβλημα (δημιουργικής επίλυσης 
πρόβλημα) της κατασκευής των γατοσπιτιών, προχωρήσαμε στην 
υλοποίηση της ιδέας μας.

Επειδή οι κούτες είναι από χαρτόνι και θα λιώσουν από το νερό της 
βροχής αποφασίσαμε να τις καλύψουμε με πλαστικό ανθεκτικό υλικό. 
Ένα παλιό τραπεζομάντηλο κουζίνας μας έδωσε τη λύση.

Σε ένα ωραίο σπίτι όμως η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο. Για αυτό κι 
εμείς ζωγραφίσαμε με ανεξίτηλους μαρκαδόρους το τραπεζομάντηλο 
και το μετατρέψαμε σε μία πανέμορφη, πρωτότυπη και μοντέρνα 
ταπετσαρία!



Οι μικροί μας 
επιστήμονες δουλεύουν 
πυρετωδώς.

Μετρούν, υπολογίζουν, 
σχεδιάζουν, κόβουν, 
συνεργάζονται και 
κατασκευάζουν τα 
σπιτάκια των γατιών.



Ζωγραφίζουμε με 
ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους την 
ταπετσαρία των 
σπιτιών. Έτσι ακόμη 
κι αν βρέξει δεν θα 
χαλάσουν οι ωραίες 
μας ζωγραφιές.



Όσο η εργασία 
προχωράει η ταπετσαρία 
του σπιτιού 
ολοκληρώνεται.

Μοιάζει με μαγικό χαλί 
που με την αγάπη και 
τη φαντασία των 
παιδιών μετατρέπεται 
σε αριστούργημα.



Ας παίξουμε και μερικά 
παιχνίδια πάνω στην 
ταπετσαρία!

Τρίλιζα και κρεμάλα!

Πόσο δημιουργικό αυτό 
το μαγικό 
τραπεζομάντηλο!



Έτοιμη η ταπετσαρία μας. 
Θα στολίσει τα σπιτάκια 
και θα προστατεύει από 
το νερό της βροχής.

Και φυσικά θα ξετρελάνει 
τις γάτες!



Κάτι μου θυμίζει αυτή 
η όμορφη δουλειά. Αχ! 
ναι, το δώρο της 
παπλωματούς.

Στη χαλάρωση είδαμε 
το παραμύθι και μας 
άρεσε πολύ.

Δείτε το κι εσείς εδώ:

https://youtu.be/SIjB9nU
1IjE

https://youtu.be/SIjB9nU1IjE


Η δημιουργικότητα 
μας όμως δεν 
παρέμεινε στο 
ντύσιμο των σπιτιών 
αλλά τα παιδιά ως 
άλλοι διακοσμητές 
εσωτερικών χώρων 
αποφάσισαν να 
στολίσουν τα 
σπιτάκια και από 
μέσα.



Τα σπιτάκια στολίστηκαν με πίνακες ζωγραφικής, 
αυτοκόλλητα και αυτοσχέδιο ρολόι

και φυσικά εμπλουτίστηκαν με παιχνίδια για να 
παίζουν οι γατούλες.



Στρώνουμε τα 
χαλάκια και 
ετοιμάζουμε τα 
κρεβατάκια τους. 
Ξαπλώνουμε και λίγο 
πάνω στα χαλάκια 
για να δούμε πόσο 
ζεστά και απαλά 
είναι. Μμμ μια χαρά 
θα κοιμούνται εκεί οι 
γατούλες.



Η Ζηνοβία 
μας έφερε και 
τροφή για τις 
γατούλες!Λεζάντα



Για να μην πειράξει 
κανείς τα σπιτάκια 
μας, φτιάξαμε μία 
ταμπέλα και την 
υπογράψαμε όλοι. 
Ζωγραφίσαμε και 
καρδούλες γιατί 
θέλουμε να στείλουμε 
αγάπη στις καρδιές 
των ανθρώπων για να 
γίνουν καλοί και να 
αγαπάνε όλα τα 
πλάσματα του 
πλανήτη.



Έτοιμα τα σπιτάκια 
μας! 

Ας τα πάμε στον 
προορισμό τους.



Τα σπιτάκια μας τα 
πήγαμε δίπλα στο ΚΑΠΗ  
για να είναι ασφαλή και 
να μπορούμε να τα 
βλέπουμε κάθε μέρα από 
την αυλή μας.



Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΦΤΑΣΕ!

Τα παιδιά επέλεξαν να δώσουν 
ένα όνομα στην ομάδα τους και 
αποφάσισαν να λέγονται 
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.



Στο ΚΑΠΗ μας 
υποδέχτηκαν με μεγάλη 
χαρά και μας έδωσαν 
και σερπαντίνες για να 
στολίσουμε την τάξη 
μας.



Μας άρεσε πολύ αλλά 
τι είναι εδώ άραγε;



Η κυρία Κατερίνα η 
φυσικοθεραπεύτρια 
των ΚΑΠΗ, μας είπε 
ότι το ΚΑΠΗ είναι ένα 
σχολείο για γιαγιάδες 
και παππούδες.

Μας κέρασε και ωραία 
μπισκοτάκια.



Μετά πήγαμε έξω στην 
αυλή και η κυρία Γεωργία 
που εργάζεται εκεί μας 
βοήθησε να 
τοποθετήσουμε τα 
καινούρια σπιτάκια. 
Ευτυχώς που τα φτιάξαμε 
γιατί τα παλιά είχαν 
χαλάσει όλα από την 
βροχή και την κακοκαιρία.



Αφού βάλαμε τα 
σπιτάκια περιμέναμε να 
δούμε τι θα κάνουν οι 
γάτες. Άραγε θα μπούνε 
μέσα; 
Τις παρατηρήσαμε μέσα 
από το παράθυρο αλλά 
μας κατάλαβαν και μας 
παρατηρούσαν κι εκείνες 



Διάχυση αποτελεσμάτων προγράμματος

Η Ομάδα Διάσωσης σκέφτηκε και αποφάσισε να μοιραστεί αυτή 
την ωραία δουλειά για να το μάθουν κι άλλοι και να γίνουν κι 
αυτοί Διασώστες. Όσο πιο πολλοί τόσο πιο καλά. Εξάλλου όπως 
συνηθίζουν να λένε «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ»

Το 1ο τμήμα  του 13ου νηπιαγωγείου ταΐζει κι αυτό τις γατούλες 
για αυτό σκεφτήκαμε να πάμε σε εκείνους να παρουσιάσουμε τη 
δουλειά μας. Και αυτό ακριβώς κάναμε αλλά με λίγο σασπένς.



Φτιάξαμε 2 
προσκλήσεις και 
γράψαμε ότι 
θέλουμε να 
συναντηθούμε. Δεν 
είπαμε όμως 
ακριβώς τον λόγο 
απλά βάλαμε 
κάποια στοιχεία 
στην πρόσκληση 
για να το 
μαντέψουν μόνοι 
τους.

Η πρόσκληση 
έγραφε: 

«Γεια σας παιδιά, 
σας έχουμε μία 
έκπληξη. Μπορείτε 
να μαντέψετε τί 
είναι; Θέλετε να 
συναντηθούμε να 
τα πούμε από 
κοντά;»

9ο νηπιαγωγείο, 1ο

ολοήμερο



Βάλαμε και μερικά 
στοιχεία στις προσκλήσεις 
όπως τη γάτα με το 
φαγητό της και τη γάτα 
με το σπίτι της.



Την επόμενη μέρα 
πήγαμε στην τάξη των 
παιδιών και 
συζητήσαμε για όλα 
αυτά που κάναμε.
Οι φίλοι μας είχαν 
καταλάβει ότι ταΐζουμε 
τις γατούλες αλλά δεν 
κατάλαβαν ότι τους 
φτιάξαμε και σπιτάκια. 
Αφού τους είπαμε με 
ποιο τρόπο τα φτιάξαμε, 
βγήκαμε στην αυλή για 
να τους τα δείξουμε.



Ορίστε παιδιά τα όμορφα 
σπιτάκια μας!



Φτιάξαμε ένα βιβλίο με οδηγίες και το κάναμε δώρο 
στους φίλους μας. Έτσι θα μπορούν κι αυτοί να 
γίνουν Διασώστες.


