
Αγαπημένοι και Αγαπημένες μας,  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα!!!!!! Ευχαριστούμε πάρα 

πολύ για τα καλά σας λόγια και τις θερμές ευχές σας!  

Μας εντυπωσίασαν οι εξαιρετικές δουλειές σας!!!!!  

Σας παραθέτουμε παρακάτω με τη σειρά που τα στείλατε.  Περιμένουμε 

κι άλλα….  

  

  Το link  από το δικό μας σχολείο (44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)  ,  

https://blogs.sch.gr/thotzitzi/category/dimioyrgiki-apascholisi/    

  

  

  Το link  από το 4ο Δημ. Σχολείο Λάρισας είναι: https://4dim-laris.lar.sch.gr/   

  

  

  

  Στο 5ο Δημ. Σχ. Τυρνάβου δημιουργήσαμε ένα Wiki στο οποίο οι δάσκαλοι του 

σχολείου μας ανεβάζουν εργασίες και οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν άμεσα. 

Το link είναι:   

http://lessons5thprimaryschtirnavos.pbworks.com  

  

  

  

  2ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων  

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/imauridou/  

  

  

  Σας στέλνω την ιστοσελίδα του 13ου Νηπιαγωγείου.  

https://blogs.sch.gr/13niplarislar/  

  

  

  

  Η ιστοσλίδα του 3ου Δημ. Σχ. Αμπελώνα http://3dim-ampel.lar.sch.gr/  

  

  

  Το blog του Νηπιαγωγείου Καρυάς είναι το παρακάτω:  

https://blogs.sch.gr/nipkarelaslar/  

  

  

  Το blog του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας είναι το παρακάτω:  

https://blogs.sch.gr/nipolymplar/  

  

  

  Η ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου Γόννων βρίσκεται στην διεύθυνση:  

https://blogs.sch.gr/nipgonnlar/  
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  Η ιστοσελίδα για μαθητές του δημοτικού που διδάσκονται τα Γαλλικά σαν 

Β΄Ξένη Γλώσσα, από την κ. Αφροδίτη Καραγεωργίου, ΠΕ05 είναι:  

https://aphroditekarageorgiou.weebly.com/    

  

  

  Σας στέλνω το link του 56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας όπου έχω αναρτήσει αρκετό 

υλικό για το νηπιαγωγείο. https://blogs.sch.gr/56niplaris/  

 

  

  Ειδικό Νηπ/γειο Γιάννουλης στέλνει το link από το Blog του  

eidnipgiann.blogspot.com  

  

  

  Το link από το Blog του 11ου νηπιαγωγείου μας με ιδέες και διδακτικές 

προτάσεις.  

https://blogs.sch.gr/11niplarislar/  

Προφίλ facebook:Ενδέκατο Νηπιαγωγείο  

  

  

  Σας στέλνω ένα βίντεο από το  κανάλι μου στο Youtube.  Αφορά μια 

συμμετοχή των μαθητών/τριών της τάξης μου (Α΄ δημοτικού) σε ένα 

πρόγραμμα e-twinning κατά το σχολικό έτος 2014-15 με θέμα ¨Ψηφιακά 

παραμύθια του τόπου μου"  

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=k05AURuRKmU  

Επίσης στο κανάλι μου στο youtube υπάρχει κι άλλο υλικό Π.χ, Το βίντεο 

"Κατασκευή πασχαλινής κάρτας" στο πλαίσιο του παραπάνω 

προγράμματος https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8  Από την κ.  

Γιώτα Μηκέ δασκάλα του 16ου Δ. Σχ. Λάρισας  

  

  

  Ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου Μεσοχωρίου  https://blogs.sch.gr/nipmesoch/  

  

  Σας στέλνω την διεύθυνση του  blog του νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας. Να είστε 

καλά!  

Καλό Πάσχα με υγεία!  

https://blogs.sch.gr/nipolymplar/  

 

  

  Σας στέλνω το λινκ της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου Μάνδρας!   

     https://blogs.sch.gr/nipmandrlar/  

  

https://aphroditekarageorgiou.weebly.com/
https://aphroditekarageorgiou.weebly.com/
https://blogs.sch.gr/56niplaris/
https://blogs.sch.gr/56niplaris/
http://eidnipgiann.blogspot.com/
http://eidnipgiann.blogspot.com/
https://blogs.sch.gr/11niplarislar/
https://blogs.sch.gr/11niplarislar/
https://www.youtube.com/watch?v=k05AURuRKmU
https://www.youtube.com/watch?v=k05AURuRKmU
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://www.youtube.com/watch?v=Igj-cZoyi-8
https://blogs.sch.gr/nipmesoch/
https://blogs.sch.gr/nipmesoch/
https://blogs.sch.gr/nipmesoch/
https://blogs.sch.gr/nipolymplar/
https://blogs.sch.gr/nipolymplar/
https://blogs.sch.gr/nipmandrlar/
https://blogs.sch.gr/nipmandrlar/


  Η ιστοσελίδα του Δημ Σχ. Βλαχογιαννείου είναι:   

https://blogs.sch.gr/dimvlachlar/    

  

  4ο νηπιαγωγείο Φαρσάλων  ιστολόγιο για το Νηπιαγωγείο 

https://blogs.sch.gr/olpappa/  

  

  Από το Ν/γείο «ΛΗΤΩ», υπάρχει κανάλι στο Youtube. Ενδεικτικά και αν 

θέλετε μπορείτε να τα ανεβάσετε ελεύθερα για τα παιδάκια της Λάρισας:  

1.Το τραγούδι της μαμάς :     https://youtu.be/NPmSTH9qhNU  

2. Το τραγούδι της Άνοιξης:  https://youtu.be/tdGtFvEJqnM   

3. Το τραγούδι της ΡΑΛΛΟΥΣ: https://youtu.be/j5InkuJS3kA  

4. Το τραγούδι του Διαδικτύου -ΤΟΥΛΗΣ Ο ΙΝΤΕΡΝΕΤΟΥΛΗΣ: 

https://youtu.be/ZG1MiIs_jLY  

5. Το τραγούδι της Εκδρομής-   https://youtu.be/jI5pxREF_Nw  

6. Το τραγούδι της Αδριανής:    https://youtu.be/FWiqlJqzuy4  

7. Το τραγούδι της σωστής Διατροφής:  https://youtu.be/D2RNrkxc4OI  

  

  Επίσης η κ. Αρχοντία Καθάριου μας έστειλε: τον Πασχάλη τον λαγό που 

δημιουργεί ιδιαίτερα πασχαλινά δώρα και  ένα φύλλο καταγραφής της 

συνεισφοράς των παιδιών στις υποχρεώσεις του σπιτιού και της ομαδικής 

λειτουργίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο.  

  

  Το 28ο Ν/γειο Λάρισας μας έστειλε μια ιστορία με τίτλο: « ΕΡΧΕΤΑΙ ......... Η  

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ»  

  

  

  Το 1ο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα σας ενημερώνει για το ιστολόγιο που έχει 

δημιουργήσει στη διεύθυνση blogs.sch.gr/1nipampellar     

  

  Το BLOG του 36ου Δημοτικού Σχολείου μας είναι  

  

 https://blogs.sch.gr/36dimlar/  

  

  Από το 5ο Δημ. Σχολείο Λάρισας το ιστολόγιο τους είναι:  

https://blogs.sch.gr/5dimlari/  
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  Σας αποστέλλω την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστολόγιου του 

Νηπιαγωγείου Στεφανόβουνου-Γαλανόβρυσης  

  

https://blogs.sch.gr/nipstef/  

  

  

  Σας αποστέλλω το link της ιστοσελίδας του Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

https://www.facebook.com/%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3

%CF %89%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF- 

%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B 

F%CF%85-100425618217831/?modal=admin_todo_tour  

  

  Στον παρακάτω σύνδεσμο του 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας θα βρείτε 

δραστηριότητες για τη γλώσσα και τα μαθηματικά 

https://www.thinglink.com/scene/1309578358153019395  

  

  Το blog μας έχει το όνομα "Τα Αστεράκια 23ο Νηπιαγωγείο" και βρίσκεται 

στον διαδικτυακό τόπο: https://blogs.sch.gr/elantonio/  

  

  Η κ. Αλμπανίδου Ελένη από το 8ο Νηπιαγωγείο Λάρισας μας έστειλε κάποιους 

συνδέσμους με παιχνίδια που δημιούργησα στην εφαρμογή learning apps,  

  

1. https://learningapps.org/display?v=pjfx073fc20    

2. https://learningapps.org/display?v=p6qm11k9t20  

3. https://learningapps.org/display?v=pk7ffvb9j20  

4. https://learningapps.org/display?v=pwh0bxzhj20  

5. https://learningapps.org/display?v=pf9q3hfnj20  

6. https://learningapps.org/display?v=psrcn1znc20  

  

Επίσης το σύνδεσμο με το ημερολόγιο μεγάλης εβδομάδας  που έχει ωραία παιχνίδια- και 

αφήγηση παραμυθιού καθώς και παζλ.  

https://calendar.myadvent.net?id=7b09a5f948ab2e10e6a5e949d8b2e036    

  

   

  Η κ. Ελένη Πιτσίλκα, δασκάλα, ΠΕ 70 μας έστειλε τις διδακτικές προτάσεις της: για 

τη διδασκαλία της διαίρεσης με δεκαδικούς (Ε΄Δημοτικού), για την Ιστορία 

της Ε'  Δημοτικού, για τη Γεωγραφία της Ε' Δημοτικού  

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ https://360.articulate.com/review/content/75248a27-2d51-

41d4807db7191bcbff46/review  

 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ https://360.articulate.com/review/content/6f4e1a04-d613-

4ae688ac855512b3ebc1/review  
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 3η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ https://360.articulate.com/review/content/e61f9048-

07044131a2e3ad5ae557b96a/review  

 ΙΣΤΟΡΙΑ timeline. https://arcg.is/1iaTSS 

https://padlet.com/elenpitsi/inql8g17ivzhit74  

 Σας προωθώ ένα πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο του Κέντρου Πρόληψης "Αθηνά Υγεία" 

του ΟΚΑΝΑ, όπου θα βρείτε ωραίες ιδέες για τη στήριξη ολόκληρης της οικογένειας, 

https://www.facebook.com/1142877085797930/photos/a.1149064408512531/275352

4488066507/?type=3&theater   

Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα παιχνίδι επικοινωνίας και 

καλύτερης γνωριμίας για οικογένεια ή ομάδα που μπορεί να γίνει και από μακριά: 

 

http://www.inart12.org/index.php/el/ola-ta-nea/166-peste-

mou?fbclid=IwAR0uvNweUgv2JSPSKAebgb3x1h4hnJYWKeo5lc4L3f5Pl2MwnHZ91HhuRRU 
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