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Μένουμε σπίτι...
και μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!

ELENA GIANNAKOPOULOU 27 ΜΑΡ 2020 21:05

Το τελευταίο αυγό.. Και του χρόνου από κοντά.. Κι οι καρδούλεs
συνεχίζονται😘😘

Πολλές καρδούλες, πολλή αγάπη και πολλά φιλιά και από μας!! 💞💗💞❤ 
💗💞❤ 😘😘😘😘 ― EMI SABOURDANI

Love you!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κα Έλενα🐣🐤🐥
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας! Αύριο παίρνει την σκυτάλη
η Κα Χρύσα, με ωραίες και δημιουργικές δραστηριότητες!

Προσωπικά θέλω να κλείσω με ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο
συμπεριέλαβα κάποιες από τις δημιουργίες των παιδιών... 🐣🐤🐥

Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας! 👏Συνεχίστε έτσι... Είναι
σημαντικό για τα παιδιά να μη χάσουν την επαφή τους με το σχολείο...
Από την πλευρά μας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε καθώς και για
εμάς είναι πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουμε...

Προς επίγνωσή σας, τα παιχνίδια που μπήκαν στο padlet, όπως και το
ηλεκτρονικό βιβλίο, θα τα βρίσκετε στην κατηγορία "Πάσχα". 
(Υπάρχουν πολλά παιδαγωγικά παιχνίδια και στη σελίδα "Εκπ. Υλικό").
Οτιδήποτε καινούργιο που δημοσιεύεται, φαίνεται άλλωστε και στα
"πρόσφατα άρθρα".

Να είσαστε όλοι καλά και να περνάτε δημιουργικά!😘

                ❤   Με αγάπη ❤ 
                      Κα Έλενα

Η κότα έκανε το αυγό;
Η κότα έκανε το αυγό;

ANYFLIP

💜💙💚💜💛💙💚 ― OWLETTE

Ο Θωμακος ελπίζει του χρόνου να γιορτάσει μαζι σας!!! 
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Χρόνια σου Πολλά Θωμά μου να είσαι χαρούμενος κι ευτυχισμένος .Και να
είσαι σίγουρος πως του χρόνου δε γλιτώνεις το κέρασμα😘😘😘

― CHRISA GOTZAMANI

Να τον χαίρεστε και να τον καμαρώνετε μαμά και μπαμπά! Η Ασημίνα κάτι
του ετοίμασε.. ― OWLETTE

Θωμακο μας να είσαι πολύχρονος! Να σε χαιρόμαστε και να τον χαίρεστε!
Μακάρι να πραγματοποιηθεί η ευχή σου! Το ίδιο θέλουμε κι εμείς! Πολλά

γλυκά φιλιά! 😘😘😘💞💞💞 ― EMI SABOURDANI

Γλυκό μου ποντικάκι να σε χαιρόμαστε!!!! Ό,τι επιθυμείς καρδιά μου.. Το
ίδιο ευχόμαστε και εμείς! Να τον χαίρεστε!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΩΜΑ..

Αχ βρε Ασημένια μπράβο σου! Που προσφέρεις απλόχερα την αγάπη σου και
τον καλό σου λόγο! Θαυματουργά χεράκια και φοβερή όρεξη για δημιουργία

πάντα! ❤ ❤ ❤ ― EMI SABOURDANI

Ααααχ αυτό το παιδί! Όλους τους σκέφτεται.... Μπράβο Ασημενια μου! Αυτό
το μικρό χεράκι που βλέπω.., κάνει θαύματα!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Καλημέρα σας. Ο Σπύρος επέλεξε να γράψει το όνομα του. 

Αυγά και γραμματακια τέλεια.Μπράβο Σπυράκο👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Σπυρακο μου φοβερό! Τέλεια γράμματα και χρώματα! Εκπληκτικά! 👏👏👏
👏😘 ― EMI SABOURDANI
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Μπράβο Σπυράκοοο! Super!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μένουμε σπίτι....
Και πλένουμε τα χέρια μας! Από την Μαργαρίτα.

Μαργαρώ πάντα εύστοχη👏👏💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Μαργαριτουλα μου! Για να είμαστε όλοι καλά και να
συναντηθούμε! Τέλεια σκέψη και ζωγραφιά! 👏👏👏😘 ― EMI SABOURDANI

Έτσι Μαργαρίτα! Σχολαστικό πλύσιμο!!! Τέλεια η ζωγραφιά!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Παρατήρησε τα βαγόνια και σπάσε το αντίστοιχο αερόστατο!

Πασχαλινό παιχνίδι: Φόρτωσε τόσα
αυγά στο κάθε βαγόνι, όσα δείχνει
ο αριθμός!
Pop the balloons to drop each keyword
onto its matching definition.. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1.

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Σας στέλνουμε βίντεο με κατασκευή που έφτιαξε ο Άγγελος

WIN_20200425_15_58_48_Pro.mp4
0:07 βίντεο

PADLET DRIVE

Αναμφισβήτητα έχουμε μεγάλα ταλέντα σ αυτό το σχολείο.Μπράβο Άγγελε
μου👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο βρε Αγγελε με τις πρωτότυπες ιδέες σου! Φοβερή κατασκευή! 👏👏
👏👏 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Μάριε! Πολύ δημιουργικό παιχνίδι!! Καταπληκτική η κατασκευή
σου!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Με πολλή αγάπη!!1

Άγγελε μου μακάρι η ευχή σου να πραγματοποιηθεί το συντομότερο😍💞
― CHRISA GOTZAMANI

Αγγελακο μου μακάρι! Τι γλυκιά αβγουλοπροταση! ❤ 💞💞💞
― EMI SABOURDANI

Και 'μεις Αγγελούκο! Σε ευχαριστούμε για το γλυκό σου μήνυμα!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ka Έλενα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ένα μαθηματικό παιχνιδάκι για καλημέρα!
Μέτρησε τα αβγά που κλωσσάει η κότα και αντιστοίχησε τα με τα
κοτοπουλάκια!

"Η κλώσσα και τα κοτοπουλάκια
της"
Τοποθέτησε σε ζευγάρια όσα
κοτοπουλάκια γέννησε η κάθε
κλώσσα.Είναι τόσα τα αυγουλάκια όσα
και τα κοτοπουλάκια;

LEARNINGAPPS.ORG
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Και σε μας πάρα πολύ!!! Να είστε σίγουροι😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Κρίστιαν η πιο όμορφη καλημέρα που θα μπορούσαμε να έχουμε! Μας
λείψατε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να σας δούμε σύντομα από κοντά!

Εξαιρετική η δουλειά σου για άλλη μια φορά! Μπράβο! 💞💞❤ 😘
― EMI SABOURDANI

Μα τι ωραίο μήνυμα για καλημέρα! 💕Και εμάς Κριστιάν, εύχομαι να
επιστρέψουμε γρήγορα στην καθημερινότητά μας...😍😍😍

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan

Ωραία δουλειά προσεγμένη.Μπράβο σου👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μα τι ωραία αβγά! Όμορφα κομμένα και με ωραία γραμματάκια! Super!
👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Κριστιάν! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΠΑΖΛ"
Διασκεδάστε με το "ερωτοχτυπημένο" πασχαλιάτικο ζευγάρι!
 Όποιος επιθυμεί... μπορεί να μας ζωγραφίσει ένα παρόμοιο ζευγάρι!!!

Βάλτε φαντασία!!!
(Βάλτε πλήρη οθονη)

Cartoon-drawing-two-chicken-love-
10765774 - jigsaw puzzle (15
pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΗΜΙΝΑ

Τι ωραία έκπληξη η Ζωή πέταξε από τη χαρά της! Σας ευχαριστούμε πολύ
όλους για τις όμορφες ευχές ❤❤ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Αυτά κάνουν οι φιλενάδες💞💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Ζωούλα μας πολύχρονη να είσαι! Τα καλύτερα να έχεις στη ζωή σου!
Μπράβο Ασημένια! Όλα τα σκέφτεσαι! 😘💞 ― EMI SABOURDANI

Ζωούλα από όλους μας τις καλύτερες ευχές!🧁 Μπράβο Ασημένια για την
ιδέα! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

💕Ιζαμπελα💕
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Μπράβο Ιζαμπέλ α ετοιμάζεσαι για την Α Δημοτικού👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Να και μια καλοκαιρινή αύρα! Τι ωραία προσοχή στη λεπτομέρεια! Μπράβο
Ιζαμπελα μου! Πάντα άριστη! 👏👏👏💞💞😘 ― EMI SABOURDANI

Βιάζεσαι για το καλοκαίρι μου φαίνεται Ιζαμπέλα... Ωραία δουλειά και
προσεγμένη! Μπράβο στη μαμά, μπράβο και σε ΄σένα!

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κα Έλενα

😚😚😚😚😚💗💖💚💚💙💜💛 ― OWLETTE

Σας στέλνουμε πολλά γλυκά φιλάκια! 😘😘😘😘😘 ― EMI SABOURDANI

❤❤❤❤ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Γιάννης Π.
Μαντέψτε ποια είναι η κάθε μία...

Φυσικομαθηματικο με τα χίλια!!!! Είχαμε φτιάξει και ένα βιντεάκι που με
διάφορα υλικά φτιάχνει ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται αλλά δυστυχώς δεν

καταφέραμε να το ανεβάσουμε.😯😯😯.. ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Χάχα! Γιάννη μου δύσκολο μαλλί.. Κι εμένα με δυσκολεύει που το χω.. 😂😉
― EMI SABOURDANI

Γιαννη μας βαζεις σε δίλημμα:Φυσικομαθηματικό 🔭 ή 🎨Καλών Τεχνών;
― CHRISA GOTZAMANI

Χαχα!!! Η αλήθεια είναι πως τα μαλλιά της κας Αίμης τον "παιδεψαν"
λίγο,αλλα στο τέλος ο Γιαννης βρηκε τη λύση!!!!! ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μα ναι!! Καταπληκτικος Γιάννης! Δεν έχω λόγια.. ― EMI SABOURDANI
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Όλες στην λεπτομέρεια! Ακόμα και τις ανταύγειες σου έκανε Κα Αίμη!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Χάχα α! Γιάννη είσαι απίστευτος! Στη μέση είμαι έτσι? Με έκανες και
κούκλα! Τη θέλουμε εννοείται! Μεγάλος ζωγράφος είσαι!! 👏👏💞💞💞

― EMI SABOURDANI

Απίστευτη!!!Εξελισσεσαι σε μεγάλο καλλιτέχνη😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Μας βρήκα ευκολάκι!!! Γιάννη θα την κορνιζάρουμε και θα τη βάλουμε στο
γραφείο της Κας Χρύσας!!! Είσαι Καταπληκτικός!!!

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εμάς να δείτε.. Πόσο μας λείπετε! Είσαι καταπληκτικος! Μακάρι να
βρεθούμε σύντομα! 😘😘😘💞💞💞 ― EMI SABOURDANI

Ας ελπίσουμε Αλέξανδρε ότι θα συναντηθούμε σύντομα😘💞
― CHRISA GOTZAMANI

Μα τι καταπληκτική πρόταση είναι αυτή! Με συναισθηματικό περιεχόμενο!!!
Αλέξανδρέ μου και σε εμάς λείπετε όλοι! Καταπληκτική όπως πάντα η

δουλειά σου! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!!!

Αλεξανδρουκο μου ομόρφυνε ςμε τα χρώματα και τα τέλεια γραμματάκια
σου αυτό που βλέπουν τα μάτια μας! Μπράβο αγόρι μου! 👏👏👏❤ ❤ 

― EMI SABOURDANI

Χάρμα οφθαλμών η δουλειά Μπράβο Αλέξανδρε μου👏👏👏👏.
― CHRISA GOTZAMANI

Ουάουυυυυ! Τι οπτασία χρωμάτων είναι αυτό; Έπεσε πολύ δουλειά βλέπω!
Αλεξανδράκο πονάνε τα χεράκια; Μπράβο σου!!!

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ευμορφια 

Μα τι ωραία κοτα!! Ευμορφια μου μπράβο! 👏👏👏❤ ❤ ❤ 
― EMI SABOURDANI

Όμορφη ζωγραφιά💞💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Ευμορφία μου καλώς ήρθες! Τέλεια η ζωγραφιά σου!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan
Twra ta kovoume :))
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Αχ βρε Κριστυ πάντα άριστος σε ότι κάνεις! Μπράβο μπράβο! 😘😘👏👏
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Κρίστιαν συνέχισε έτσι👍😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Κριστιάν! Περιμένω λεξουλα!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ιζαμπελα💕

Ιζαμπελα πάντα εκπληκτική! Μπράβο σου για άλλη μια φορά! ❤ ❤ 😘
― EMI SABOURDANI

Πολλά Μπράβο Ιζαμπέλα.Εκπληκτική δουλειά👏👏👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Τι να πω για ΄σενα Ιζαμπέλα... Αλφαβήτα ΚΑΙ λέξεις ΚΑΙ αφιέρωση;;; 🏆Θα
με "πιάσουν τα ζουμιά"!!! Πολλή love και από μένα!!!😘❤ 😘❤ 😘

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μια μεγάααααλη αγκαλιά
Από την Μαργαρίτα! 😘
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Μαργαρίτα μας τι συναισθήματα όμορφα βγάζεις και μας συγκινείς πάντα!
Μεγαααλες αγκαλιές κι από εμάς! 💞❤ 💞❤ 💞 ― EMI SABOURDANI

Αυτή η αγκαλιά χωρά όλο το νηπιαγωγείο😍💖💖💖 ― CHRISA GOTZAMANI

Ααααχ Μαργαριτούλα, μας συγκινείς πολύ να το ξέρεις!!! Την αγάπη μας και
σε ευχαριστούμε που μας κρατάς καθημερινά συντροφιά!!!😍😍😍😍😍😍

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γιάννης Π.
Τα μαθηματικά μας...

Γιάννη τι εξαιρετική δουλειά είναι αυτή! Τι χρώματα τι να πρωτοπώ!
ΕΎΓΕ!! 👏👏👏👏👍👍 ― EMI SABOURDANI

Φοβερόοοοοοοοοοοο👏😍👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Χαχα.... Καλά θα βγάλουμε επιστήμονες από το νηπιαγωγείο μας!!!
Γιάννηηηηηη τέλειοοοοο!!!! ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ζωή 

Χαχα το θυμήθηκε μόνη της για το 'ς' ....Μου λέει έχει Κι αλλο αδερφάκι το
Σ... ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ζωούλα ασταμάτητη! Φοβερή εργασία! Μπράβο! 👏👏👏💞
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Ζωή! Ολοκληρωμένη δουλειά👏👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Όλα τα αβγα ένα και ένα! Αυτό του"Σ" όμως.... Ένα + παραπάνω (για το ς
το τελικό!!!!) ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Η Ασημίνα θυμήθηκε την Περσεφόνη📚
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Κωνσταντίνος Τσ. ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Φοβερήηηη ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

👏👏👏👏👏👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ασημένια θα μας τρελάνεις😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Χάχα! Σε αβγό πάντως.. Φοβερή! 😂 ― EMI SABOURDANI

Δεν υπάρχει αυτό το παιδί!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Χαχα ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan

Euharistoume polu tora sunehizoume ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Είσαι φοβερός.. Το ξέρουμε αυτό.. Πολύ προσεκτικός και με ωραία σχέδια
πάντα! Μπράβο οο! 😉💞👏👏 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Κρίστιαν Ωραίο σχέδιο👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ααα ρε τι μαθητές έχουμε!!! Κριστιάν άργησες άλλα ήρθες δυναμικά!!!
Στείλε μας καμιά αυγουλολέξη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Με αφορμή την καταπληκτική ιδέα του Θωμάκο,να χρησιμοποιήσει τα
αβγά για να φτιάξει λέξεις, θέλω να προτρέψω και τα υπόλοιπα παιδιά να
υιοθετήσουν την κίνηση αυτή και να μας "γράψουν" κάτι! 
Μπορούν να σχηματίσουν το όνομά -επίθετό τους, να μας πουν μια
καλημέρα, μια ευχή, να σχηματίσουν μια πρόταση κτλ. Ιδέες υπάρχουν
πολλές!!!
 
Θα το κάνετε σαν παιχνίδι:Οι γονείς θα γράψουν αυτό που επιθυμούν τα
παιδιά σε ένα χαρτί και τα παιδιά θα ψάχνουν να βρουν τα αβγά με τα
αντίστοιχα γράμματα! (καλό είναι τα γράμματα να είναι γραμμένα με
χοντρό μαρκαδόρο)

Μετά την κίνηση του Θωμά, σας "γράφω" και εγώ κάτι με αγάπη!
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Κι ενα παιχνιδάκι από την Ασημίνα

Βρήκε ο λαγός το δρόμο τελικά?😄 Super το παιχνιδάκι σου.. 😉
― EMI SABOURDANI

Εσύ είσαι αυτο το κουνελάκι;😘 ― CHRISA GOTZAMANI

Ασημένια δεν κουράστηκε αυτό το μικρό χεράκι;;;; Ωραίος λαβύρινθος!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα

Καλημέρα! Εμείς εκτυπωτή δεν έχουμε. Σχεδιάσαμε τα αυγουλάκια και τα
κόψαμε (και οι δύο!). Η Μαργαρίτα σχεδιασε τις γραμμές και έγραψε τα
γράμματα. Επισημαίνω την καρδούλα που στέλνει με τα χεράκια!

Σωστά! Αυτό λέγαμε συνήθως στις εργασίες!😉
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Επισης η Μαργαριτα ηθελε μολυβι. Γράφουμε με μολύβι, ζωγραφίζουμε με
χρωματα λεει. ― ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ.

Οχι της το έδειξα εγώ :) ― ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ.

Τώρα πρόσεξα και το "ς" το τελικό!!!! Το θυμήθηκε μόνη της;;;
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα μας αγαπημένη! Πολύ σε αγαπάμε! Τέλεια ΌΛΑ!! 💞❤ 
― EMI SABOURDANI

Αν μπορείτε χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο αντί για μολύβι, για να είναι πιο
ευδιάκριτα τα γράμματα 😊 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρώ μου αγαπημένη💞💞💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαριτουλα σε αγαπάμε και εμείς πολύ!!! Είσαι καταπληκτική! 💕
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ζωή
Η ζωή σήμερα έχει τη γιορτή της και πολύ θα ήθελε να είναι με όλους
τους φίλους και να τρώνε γλυκά λέει!!!
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Σας ευχαριστουμε πααααρα πολυ!!!! ― ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Π.

Χρόνια πολλά Ζωούλα μου! Να είσαι πάντα γερή και χαρούμενη! Να την
χαίρεστε και να την καμαρωνετε! 😘💞 ― EMI SABOURDANI

Χρόνια πολλά Ζωούλα! Να είσαι χαρούμενη κι ευτυχισμένη! Να σε
καμαρώνουν οι γονείς σου! Πιο πάνω η Ασημίνα εφτιαξε κάτι για σένα....

― OWLETTE

Χρόνια σου πολλά να είσαι πάντα χαρούμενη και να δημιουργείς όμορφα
πράγματα😘😘😘😘 ― CHRISA GOTZAMANI

Ζωούλα μου χρόνια πολλά, γεμάτα ομορφιά και δημιουργία!!! Μα τι ωραία
πρόταση σχημάτισες!!! Να τη χαίρεστε μαμά και μπαμπά! Έχετε ένα

αξιόλογο παιδί!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνος Τσ. 

😆😆😆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Βρέχω ήθελε 😂😂😂😂 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όλο ιδέες είσαι😆 ― CHRISA GOTZAMANI

Πρωτότυπο Κωνσταντίνε! Μπράβο σου! 👏👏😉 ― EMI SABOURDANI

Χαχα.. . Τι ακριβώς;;; (Βαλτε μαρκαδόρο στα γράμματα για να φαίνονται...)
😍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κα Έλενα

😁😁😁 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

😂😂😂😂😂😂😂💙💚💛💜 ― OWLETTE

Εντάξει,είστε φοβερές και οι τρεις!!!! Κλαίω από τα γέλια!!!!😂
― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Για άλλο πλανήτη καλό θα μας κάνεις.. Σ αυτή τη φάση 😜
― EMI SABOURDANI

Θα σας βάλω στην καρέκλα της σκέψης τότε!!! 🤔
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κυρία Ελένα απαγορεύονται τα ταξίδια😷 Ακόμη και στους πλανήτες.!!!
― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο σας κυρία Έλενα! Να βλέπουν τα παιδιά να παίρνουν θάρρος ☺ ☺ 
― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Χάχα! Περίμενε.. 🤣 ― EMI SABOURDANI

Θα φτιάξω και τα δικά σας διαστημόπλοια στους πλανήτες!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Πιάστε δουλειά και αφήστε τις δικαιολογίες!!!😜
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τις δικές μου μην τις περιμένετε. Τα αυγά τα έφτιαξα κέικ το πρωί🤗
― CHRISA GOTZAMANI

Περιμένω και τις δικές σου αβγουλολέξεις Κα Αίμη!!!😉
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο κ. Έλενα! Είσαι και η πρώτη μαθήτρια 😂🤣 ― EMI SABOURDANI

Θωμακος
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Πού είσαι βρε Θωμάκο και είχα αρχίσει να ανησυχώ;;; Τέλεια επέκταση της
δραστηριότητας!!! Δεν έχω λόγια! Μη μου εξαφανιστείτε πάλι! Περιμένω και

τις υπόλοιπες εργασίες! Φιλιά Θωμάκο μου!❤ 👏👏👏👏👏👏👏
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο σου👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Θωμακοοο! Όντως σε ψάχναμε.. Μας έλειψες... Τι όμορφα
αβγουλογραμματακια? Συνέχισε.. Σε θέλουμε μαζί μας! 😘❤ 

― EMI SABOURDANI

Αργησαμε αλλα τα καταφεραμε!!! ― GOGOULAKI81 BAL

Σπύρος Σταματόπουλος
Καλημέρα σας. Έτοιμο κι αυτό με μικρή καθυστέρηση κάθε μέρα και από
μια εργασία 

Ωραία κότα👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Σπυρακο!Όλες οι προσπάθειές σου εκπληκτικές! 😉💞👍👍
― EMI SABOURDANI

Τέλεια η κότα σου Σπυρακο!! 🐥🐥🐥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλημέρα με αισιοδοξία ☀ ☀ 😊
Κωνσταντίνος Τσ. 

Χάχα Κωνσταντίνε εε! Φοβερή επιθυμία! Ωραία θα ήταν! 😉💞
― EMI SABOURDANI

Η ζωή είναι ωραία !Κι εσύ να είσαι καλά και να τη χαρείς💞
― CHRISA GOTZAMANI

Χα, χα... Και εμείς Κων/νε μου αλλά δυστυχώς...😁
― ELENA GIANNAKOPOULOU

        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Για να δω πόσο σαΐνια είστε.. Θα καταφέρετε στα γρήγορα να βρείτε τα
νούμερα που λείπουν;
https://learningapps.org/watch?v=ppxauw26n20
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Αργήσαμε λίγο άλλα.. 🐣🐤🐥

Κωνσταντίνος Τσ. 

Η καλή δουλειά αργεί να γίνει!Μπράβο Κωνσταντίνε👍💞
― CHRISA GOTZAMANI

Να και το καλό πράγμα!! Εύγε Κωνσταντίνε! Όμορφα τα
αβγουλογραμματακια σου! 😄😄😉 ― EMI SABOURDANI

Αλλά.... Τα καταφέρατε!!! 😁Μπράβο Κωνσταντίνε μου! Μένει τώρα να μου
σχημάτισετε και καμιά λεξούλα με τα αβγα! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Με πολλή αγάπη💜💛💙

Είσαι απίστευτη💞💞💞💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Φανταστικό οο! Κατευθείαν στην πρώτη δημοτικού θα σε πάμε! Είσαι
καταπληκτική! 😘💞 ― EMI SABOURDANI

Τέλειοοοο!!!! Μπράβο σας! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΛΩΣΣΑΣ
          "ΣΥΛΛΑΒΕΣ"
Θυμάστε τα παιχνίδια που παίζαμε με τις συλλαβούλες; Προσπάθησε να
βρεις τα ζευγάρια συλλαβών έτσι ώστε να σχηματιστεί η λέξη! 
Βάλε την πλήρη οθόνη και άπλωσε καλά τις εικόνες για να είναι
ευδιάκριτες!
Για να παίξεις, πάτα τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://learningapps.org/watch?v=pxo9kz88k20

Και μετα τα αλφαβηταυγουλάκια, η Ασημένια συνεχίζει με ορεξη😊
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Τέλειοοοοοοοοος👏👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι ωραίος κύκλος είναι αυτός! Όνομα και πράγμα! Τέλειος! 👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Μα τι ωραία ιδέα!!! Ασημένια είσαι αστέρι! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
"ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ-ΛΙΓΟΤΕΡΑ-ΙΣΑ"

Παρατήρησε προσεχτικά τις εικόνες και βάλε το κατάλληλο σύμβολο < =
>
Ποια ομάδα, θα επιλέξει να "φάει ο κροκόδειλος"; Θυμήσου πως ο
κροκόδειλος τρώει πάντα τα περισσότερα!
(Για να μετρήσεις καλύτερα, δεν έχεις παρά να πατήσεις πάνω στην εικόνα
που σε ενδιαφέρει για να μεγεθύνει...)
Πάτα τον σύνδεσμο για να παίξεις και "άπλωσε" καλά τις κάρτες για να
είναι ευδιάκριτες:
https://learningapps.org/watch?v=p9docjc2v20

Τα αλφαβηταυγουλάκια..

Ασημένια για άλλη μια φορά φανταστική δουλειά! Είσαι φοβερή και
ακούραστη!! 👏👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο μικρή Τέλεια δουλειά👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Η Ασημένια εφτιαξε τα αλφαβηταυγουλάκια. ― OWLETTE

Πωωω δουλειά που έπεσεεε...!!! Σε ποιον θα πούμε το μπράβο όμως; Δε
γράφει όνομα..... Γράψτε μας και κάτι με τα αυγουλάκια σας τα ωραία!

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Ποιος/α θυμάται τα "αδερφάκια" της αλφαβητα! Ποιος/α έχει "μνήμη
ελέφαντα"; Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και παίξτε το 
παιχνίδι που σας ετοίμασα :
ttps://learningapps.org/watch?v=psd9pr4wj20

 2. Η δραστηριότητα δε σταματά φυσικά εδώ...Σχεδιάστε (ή εκτυπώστε
τη σελίδα που θα σας στείλω) ραγισμένα αυγά! Όπως δείχνει η
συνημμένη φώτο, θα πρέπει να μου αναγράψετε σε κάθε αυγό ΟΛΑ τα
"αδερφάκια της ΑΛΦΑΒΗΤΑ". Στη συνέχεια τα κόβετε και ψάχνετε να
βρείτε τα ζευγάρια! Θα τα καταφέρετε; Περιμένω με αγωνία τα
αποτελέσματά σας!!!
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Χριστός Ανέστη 

Καταπληκτική δουλειά. Μπράβο Θωμά μου 👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Φοβεροςςς! Τέλεια ΌΛΑ! Τι ωραίες κατασκευές! Μπράβο οοο Θωμακο! 👏
👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Καλά ...Είστε απίστευτοι! Αργήσατε αλλά βλέπω τα κάνατε όλα!!!! Εύγε!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Αχ αυτό το ψαλίδι φάγαμε λίγο το δάχτυλο, αλλά τα κατάφερε

Πολλά Μπράβο👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Σπυρακο είσαι καταπληκτικος! Τέλεια ΌΛΑ! φοβερή η εξέλιξή σου! Μπράβο
οοο! 👏👏👏💞 ― EMI SABOURDANI
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Δεν έχω λόγια!!! Γράμματα, χρώματα, σχέδια!!! Είμαι πολύ περήφανη για
την πρόοδο σου Σπυράκο! Μπραβο! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γιάννης Π.

Μου άρεσε που πρόσθεσες και το λειρί! Δε σου ξεφεύγει τίποτααααα
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μάλλον φωνάζει.Τέλεια είναι💞 ― CHRISA GOTZAMANI

.. Και αυτή καταπληκτική! Απορημένη είναι? 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

(Για το παιχνίδι γλώσσας)
Για όποιον επιθυμεί και μπορεί να τα εκτυπώσει:

ΑΒΓΑ
Έγγραφο Word

PADLET DRIVE

Γιάννης Π.

Που είσαι εσύ; Τι ωραία χρώματα είναι αυτά;Μπράβο σου πολύ ωραία
δουλειά👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι ωραία χρωματιστή κοτουλα Γιάννη μου! Πολύ δημιουργική! Είσαι
τέλειος! 💞 ― EMI SABOURDANI

Ευχαριστούμε πάρα πολύ!!! Σας στέλνουμε την αγάπη μας❤ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Πολύχρωμη κότα..., πολύχρωμες λέξεις, εύχομαι η ζωή σου να είναι έτσι
Γιαννούκο! Γεμάτη χρώμα και δημιουργία! (Περιμένω και τις άλλες

εργασίες από εσένα...) ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα
Ήθελε να σας δείξει την ζωγραφιά που έφτιαξε για εσάς. Όταν με το καλό
βγούμε με τα γυαλιά ηλίου μας έξω να δούμε τον ήλιο.

Μου αρέσει που σκέφτεσαι τόσο αισιόδοξα😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι τρυφερή σκέψη Μαργαρίτα μας! Μας συγκινείς! Μακάρι να σας δούμε
σύντομα.. Ανυπομονούμε.. ❤ 💞😘 ― EMI SABOURDANI

Τι γλυκό εκ μερους της... Μαργαριτούλα σε ευχαριστούμε πολύ!!! Απίθανη η
ζωγραφιά σου! Ελπίζω να μας "χτυπήσει" σύντομα ο ήλιος και να βρεθούμε

πάλι όλοι μαζί!! Love you!💖 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα
Με την βοήθεια της μαμάς για τα χεράκια/φτερά της Μαργαρίτας.
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Τρομερή και η κοτουλα σου! Αν τη χρωματίσεις και την κόψεις θα πετάξει..
😄😄😘 ― EMI SABOURDANI

Φανταστική η κοτουλα σου👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαρίτα τέλεια και η κότα! Δεν πρέπει να έχεις αφήσει δραστηριότητα για
δραστηριότητα εσύ! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα

Μαργαρώ μου είσαι φοβερή😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαρίτα μου τι ωραία σχέδια κοτουλες!! Μπράβο κορίτσι μου! 👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Μαργαρώ είσαι απίστευτη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνος Τσ ☀ ☀ 

😆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Χάχα.. Αντε να το δούμε το καλό πράγμα.. 😉 ― EMI SABOURDANI

Το καλό το πράγμα αργεί 😊😋 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μισή δουλειά Κων/νε!!! Για άρχισε να κόβεις σιγά- σιγά να εξασκήσουμε
τη λεπτή κινητικότητα!😉 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνος Τσ. 🐣🐤🐥
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Είσαι απίστευτος Κωνσταντίνε! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Κοκοράκι μου μοιάζει! Τέλειο👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ωραίοοοοος!!!🐣🐥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνος Τσ ☀ 👍

Μπράβο σου!!👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι ωραία κότα Κωνσταντίνε! Έτοιμη να σου φύγει είναι... Μπράβο οοο! 
― EMI SABOURDANI

Ανεβαίνουν 😊 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Να χαρώ εγώ κότα!!! Τέλεια Κων/νε! Περιμένω και τα υπόλοιπα, ε; 
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ζωή

Ωραίος ο κύκλος σου.Μπράβο Ζωή👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ααα ξεκάθαρος ο κύκλος ζωής της κότας! Μα τι ωραία ζωγραφίζεις! ❤ 
― EMI SABOURDANI
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Χαχα... Δεν έχω λόγια! Καταπληκτικά Ζωούλα!!!!🐤💕
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ζωή

Ωραία και η κότα σου👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μα τι κότα! Τρομερή! Και πάλι μπράβο σου! 😊 ― EMI SABOURDANI

Ζωή τέλεια η κότα! Τον κύκλο της κότας μην ξεχάσεις!🐣
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Η μικρή κοκό

Μια κοκο σαν και του λόγου σου😍💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Ωχ τι όμορφη που είναι! Τα χεράκια της Ασημένια είναι αυτά τα ωραία
φτερά? Φοβερή! 👍😘 ― EMI SABOURDANI

Καλέ... Τι όμορφη που την κάνατε!!!! Αααχ αυτά τα μικρά χεράκια!
Θαυματουργά!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ζωή
Χρόνια πολλά και Χριστός ανέστη και από μας! Η Ζωή έκανε την
ακροστιχιδα και την κοτουλα της!
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Τέλεια η εργασία σου👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ζωούλα τέλεια η εργασία σου! Όπως πάντα! Καθαρή πολύχρωμη.. Μπράβο
οοο! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Αστέρι η Ζωή!!! Μπράβο! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Anteo

Αντέο είσαι καταπληκτικός!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Αντεο δεν έχω λόγια.. Τέλεια αβγουλάκια.. Τέλεια γραμματάκια! Μπράβο
μπράβο! 👏👏😉 ― EMI SABOURDANI

Μα πότε προλάβατε και τα κάνατε;;;; Είστε τρομεροί!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αυγουλοζευγαρακια απο Μυρτω
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Τρωει παιζει... Ξανατρωει!!!! ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μυρτώ, Μπράβο σου! Τέλεια τα αυγουλάκια! Ελπίζω να τρως και κανένα.
― CHRISA GOTZAMANI

Μυρτουλα τι όμορφα και τα γραμματοαβγουλακια σου! Μπράβο κοριτσάκι
μου! 😘👍👍 ― EMI SABOURDANI

Δε χάνετε δραστηριότητα για δραστηριότητα!!! Πολύ χαίρομαι!! Μπράβο
Μυρτούλα! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Anteo

Ωραία κοτούλα. Μπράβο Αντέο!!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Ουαου! Εξαιρετική η κοτουλα σου Αντεο! Μπράβο οοο! 👏👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Αντέο πολλά μπράβο αγόρι μου!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα
Να και η κότα της Μαργαρίτας 😊

Κότα για σουπίτσα ,μιας και έχει κρύο!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Πανέμορφη κοτουλα!! Στρουμπουλή.. Μπράβο Μαργαριτουλα! 👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Τέλεια!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Μαργαρίτα
Αργήσαμε λίγο αλλά να'μαστε και μεις σιγά σιγά.

Μαργαρώ μου άψογη η εργασία σου!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Super και η ακροστιχιδα! Συνέχισε Μαργαρίτα.. Δυναμικά! Εύγε! 👍👍😘
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Μαργαριτούλα! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

... Και λουλουδατος Απρίλης! 😘😘😉 ― EMI SABOURDANI

Ωραίος και ο Απρίλης!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ακροστιχίδα

Πςςςς..... Τέλεεια γράμματα, τέλειες ζωγραφιές!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ασημένια πάντα παρούσα.Μπράβο σου!!! ― CHRISA GOTZAMANI
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Ασημένια τι ωραία ακροστιχιδα! Τέλεια δουλειά! Μπράβο σου! 👏👏👏👏
― EMI SABOURDANI

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ!!(Η ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΧΩΡΙς ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ
ΜΑΣ....ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΜΕ)

Αλέξανδρε μπράβο για την προσπάθειά σου!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Αλέξανδρε! Για άλλη μια φορά τέλειες ζωγραφιές!! 👍👍👍
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Ασημένια! Εχεί βελτιωθεί απίστευτα το σχέδιό σου! Περιμένω και
τον κύκλο της κότας! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΙΩΣΗΦ

... Και η κοτουλα super! 👏👏😘 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Ιωσήφ φοβερή η κότα σου👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Ιωσηφάκο μου ....Καταπληκτικά τα "φτερά" της κότας σου!!! Σαν να είναι
έτοιμη να πετάξει!!!🐥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τρόποι μετάδοσης κωρονοιου από τον Κωνσταντίνο Τσ 🤣🤣

Όλα καταπληκτικά!!!Λατρεύω το φτέρνισμα👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Καλά φανταστικό! Τι ωραία ζωγραφιά είναι αυτή! Μπράβο Κωνσταντίνε! 👏
👏 ― EMI SABOURDANI

Χαχα... Τέλειο!!!! Μπράβο Κωνσταντίνε!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΙΩΣΗΦ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
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Καλώς το παιδί! Μας έλειψες.. Τέλεια ακροστιχιδα! Περίφημα όλα! 👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Όμορφα γράμματα και ζωγραφιές .Μπράβο σου👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Διπλό το μπράβο! Για τα γράμματα και για τα σχέδια!!! Περιμένω και τον
κύκλο της κότας!🐣🐤🐥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Αν και σήμερα δεν ήταν κεφάτος έκανε την εργασία. Επειδή τα πρώτα
γράμματα τα έγραψε με χοντρό μαρκαδόρο και βγήκαν τεράστια Τα
έγραψε και με μολύβι. Αύριο θα σας δείξουμε και τις υπόλοιπες εργασίες
😃

Σπυρακο μπράβο σου! Φανταστική η προσπάθειά σου!! 👏👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Σπυράκο είσαι φοβερός👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Σπυράκο μου!!! Περιμένω με αγωνία και τις υπόλοιπες δημιουργίες
σου! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ιζαμπελα
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Καταπληκτικος ο κύκλος ζωής της κότας! Μπράβο Ιζαμπελα! Τώρα το
είδα.... 😉 ― EMI SABOURDANI

χαχα! Τέλειοοοοοο! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ιζαμπελα

Ιζαμπέλα είναι σα βιβλιαράκι.Τέλειο👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ιζαμπελα μου εξαιρετική δουλειά όπως μας έχεις συνηθίσει! Φανταστικά
σχέδια, χρώματα, γράμματα! ΤΈΛΕΙΑ! 👏👏👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Υ,Γ. Η ακροστιχίδα σου, με τα πολύχρωμα γράμματα είναι φανταστική!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Ιζαμπέλα μου! (Βγάλτε μια πιο κοντινή φώτο τον "κύκλο της κότας"
γιατί δε φαίνεται καλά!) ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Πασχαλινα αυγα κοτουλα λαμπαδα
κοτοπουλακι απο Μυρτω
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Τέλεια Μυρτώ😍👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μυρτουλα τι ωραία αβγουλολαγουδοκοτοπουλακια! Δε σε προλαβαίνουμε!
Φανταστικά είναι! 👏👏😘 ― EMI SABOURDANI

Ασταμάτητη η Μυρτω σήμερα! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan

Μπράβο Κρίστιαν .Ωραία η κοτουλα σου👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Κριστυυυυ! Που ησουν τόσο καιρό!? Καλώς ήρθες με τιςόμορφες
κατασκευές σου! Τέλεια η κοτουλα σου! Συνέχισε να μας κάνεις παρέα! 😘

― EMI SABOURDANI

Πήρε φόρα ο Κριστιάν και ποιος τον σταματάει... Καταπληκτική και η κότα
σου!!! Πολύ χαίρομαι που συμμετέχεις Κριστιάν! Μας έλειπε το σχέδιό σου...

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Τέλειαααααααααααααα👏👏👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Αυτό θα πει ολοκληρωμένη εργασία! Εξαιρετικά όλα! Άριστος σε όλα! Χίλια
μπράβο! 😘👏 ― EMI SABOURDANI

Καταπληκτική δουλειά Άγγελέ μου! Μπράβο για τις ετικέτες! Είσαι
φανταστικός!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οι κοτούλες και τα αυγουλάκια τους

Ωραιότατες😍😍😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Και τι όμορφες κοτουλες!! Με τα αβγουλάκια τους! Super! 
― EMI SABOURDANI

Καταπληκτικές και οι δικές σας κότες!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan
:)
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Όμορφο σχέδιο.Μπράβο σου👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι φοβερό σχέδιο! Μπράβο Κρίστιαν! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Filakia polla kai apo mas :* Irthame apla exo ligo thema me to
laptop :) ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Πού είσαι βρε Κριστιάν; Καλώς ήρθες στην παρέα μας!!! Καταπληκτική η
κότα σου!!! Μπράβοοοοο!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan
:)

Τέλειο αυγό👍💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι τελειοοο! Και τι χρώματα! Μας κλείνεις το μάτι πονηρά ή μου φαίνεται?
😉😘 ― EMI SABOURDANI

Thank you ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Τελειοοοοο!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan
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Μου αρέσουν τα σχέδια σου😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Φοβεροςςς! Μπράβο! ― EMI SABOURDANI

Εεε είσαι μεγάλος καλλιτέχνης! Εύγε! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Χρόνια Πολλά , Χριστός Ανέστη

Αγγελακο καταπληκτικά τα πας! Τέλεια η ακροστιχιδα σου👏👏👏
― EMI SABOURDANI

Περίφημα Αγγελούκο!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Kristiyan
:)

Μπράβο Κρίστιαν για όλη σου την προσπάθεια👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Ωραιοςςς! Κάνε και τα μικρά γραμματάκια Κριστυ.. Ξέρεις εσύ.. 😉
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Κριστιάν! Κάνε και μια ακροστιχίδα με εικόνες, με τη λέξη "ΚΟΤΑ"
που ζητήσαμε... Περιμένω με αγωνία και τα υπόλοιπα!!!

― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Ωραία η εργασία σου.Μπράβο👍💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι να πω τώρα.. Για τη ζωγραφική, για τα γράμματα.. Όλα καταπληκτικά!
Μυρτώ μου και πάλι μπράβο! 😘💞 ― EMI SABOURDANI

Μικρά χεράκια, μεγάλα έργα! Μπράβο Μυρτώ μου! 🐥🐣
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλημερα και χρονια πολλα απο την Μυρτω. Ειδε τα βιντεακια ,χορεψε,
τα εβαλε ολα στην σειρα,δεν εχασε τα πεταλα στην κρεμαλα και
συνεχιζει!!!!

Εχασε η 2η 3 δεν θυμαμαι με σιγουρια ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μπράβο Μυρτώ τέλεια η ακροστοιχιδα σου!!! Ωραία γράμματα👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Μυρτουλα μου τι τέλεια εργασία είναι αυτή!! 👏👏Προσεγμένη! Φοβερή
μαθήτρια! Εύγε! ❤ 👍 ― EMI SABOURDANI

Πόσα πέταλα στην κρεμάλα "εχασε"; ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Επιμελής μαθήτρια η Μυρτώ!!! Πολύ χαίρομαι!!! 😊
― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Τέλεια η εργασία σου👏👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Αν γίνεται μπορείτε να κάνετε περιστροφή της εικόνας για να μην την
βλέπουμε στραβά; Ευχαριστούμε ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Όμορφη εργασία! Τι να πω.. Φανταστική! Ήθελα να δω κι εδώ βέβαια τα
όμορφα γραμματάκια σου! ΤΈΛΕΙΑ! 😉👏 ― EMI SABOURDANI

Αλεξάνδρε μου τέλειο το έκανες!!! Εύγε!!! 🐥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Η ΚΟΤΟΥΛΑ .

Αλέξανδρε μου Μπράβο σου.Καταπληκτική η κοτουλα σου!!!👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Τι όμορφη κοτουλα! Τα γράμματα σου Αλέξανδρε επίσης καταπληκτικά
όπως πάντα! Χίλια μπράβο! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

Τέλεια η κότα, τέλεια τα γράμματα, τέλεια τα χρώματα!!! Α με τόνο!!! 🐣
― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Ωραία γράμματα και ωραία χρώματα!!!👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι καθαρή ακροστιχιδα! Μπράβο! Αλέξανδρε εσύ είσαι? 🤔❤ 
― EMI SABOURDANI

Μα τι ωραία ακριστιχιδα!!! Όνομα όμως δεν έβαλες... 
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη

Κωνσταντίνος Τσ. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/515526018/325eb4519d24b1d1ec7c6010a4b2f7d5/xxxxxxxxxx_010.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/515526018/261a1971f234acceb9df1d9061e2c6d7/xxxxxxxxxx_009.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/515526018/1a1e9bd0ffd7e28fdaca1b3793b2f83e/xxxxxxxxxx_008.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/elgiakop


Κωνσταντίνε είσαι φοβερός😂 ― CHRISA GOTZAMANI

Πάντα πρώτος! Και ζωγραφική και γλώσσα! 👍👍👍 ― EMI SABOURDANI

Ναιιιι ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ποια είναι η λέξη Κων/νε; "Γλυκούλα"; Καλά βλέπω;
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Από Γιώργο
Αυτό το Πάσχα καθόμαστε στα αυγά μας! Χρόνια πολλά!

xaxa!!Γιωργάκηηηη!Πολλή φαντασία!!Εύγε!!!Χρόνια πολλά!!
― EMI SABOURDANI

Χάχα! Η ωραιότερη ευχή Γιωργάκη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Επίσης να σας ενημερώσω πως θα
μπαίνουν τακτικά νέες δραστηριότητες
καθώς και νέα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά
παιχνίδια, για να θυμηθούμε όσα
προλάβαμε να διδαχτούμε στο σχολείο!
Υ.Γ. Για να μην σκουριάζουμε...

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά με υγεία,
χαμόγελα και πολλή αγάπη! ❤ 
Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα τις Άγιες ημέρες του Πάσχα,να
ευχαριστηθήκατε το πασχαλινό τραπέζι και τα παιδιά να είχαν το πιο
δυνατό αυγό στο τσούγκρισμα!😉

Και μιας και μιλάμε για αβγό, αλήθεια παιδιά.... Πώς γίνεται άραγε η
εκκόλαψη του αβγού;Γνωρίζει κανείς σας;🤔 Πατήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο:
https://safeYouTube.net/w/P126

Και τώρα που το είδατε σας ρωτάω: 
"Η κότα έκανε το αυγό ή.... το αυγό την κότα;🤔"Τι πιστεύετε; Ας
πατήσουμε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δούμε τον κύκλο ζωής της
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※※※※※※

κότας:
https://safeYouTube.net/w/bx66

   1. ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προσπαθήστε τώρα να παίξετε το παιχνίδι που ετοίμασα για εσάς! Θα
πρέπει να παρατηρήσετε τις εικόνες και να τις βάλετε με τη σωστή σειρά!
Θα πρέπει να βρείτε την 1η εικόνα και να τη "σύρετε" στην 1η θέση κτλ
https://learningapps.org/watch?v=p9ro2vqij20

             2. ΧΟΡΟΣ � 🎵
Και τώρα.... για να ξεμουδιάσουμε βάλτε δυνατά την ένταση και ελάτε να
ξεφαντώσουμε στο ρυθμό του κακαρίσματος!!! (Σας θυμίζει κάτι;;; )
https://safeyoutube.net/w/lv66

      3. ΚΡΕΜΑΛΑ - ΓΛΩΣΣΑ
Θα καταφέρεις να βρεις 
τα γράμματα ή θα καείς; Για κάθε "λάθος" γράμμα, θα αφαιρείται ένα
πέταλο από το λουλούδι! Το νου σας!!! 
(παρόμοια παιχνίδια θα βρείτε στη σελίδα "εκπ. υλικό" ή στα "πρόσφατα
άρθρα")
https://learningapps.org/watch?v=p09yq2ibk20

   4. ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ - ΓΛΩΣΣΑ
Φτιάξτε με το γνωστό τρόπο την ακροστιχίδα της λέξης "ΚΟΤΑ"
(Mε εικόνες, να μη "σκουριάζουμε"! 😁) 
π.χ.  Κ = κουνέλι 🐰
      Ο = οστρακο🐚
      Τ = τυρί   🧀
      Α = ανανάς 🍍

     5. ΧΑΡΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
-Βάλτε φαντασία και δημιουργήστε αξιολάτρευτες και εύκολες κοτούλες
όπως στο βίντεο που ακολουθεί:
https://safeYouTube.net/w/06C6

-Φτιάξτε τον δικό σας κύκλο ζωής της κότας, όπως το παράδειγμα! 
(Μην ξεχάσετε να βάλετε τις ετικέτες των λέξεων!)

-Κόψτε χαρτιά σε σχήμα αβγού και ζωγραφίστε κάτι που να έχει σχέση με
το Πάσχα! (κότα, λαμπάδα, λαγός κ.α.)

-Φτιάξτε μια κότα με τις παλάμες των χεριών σας!
     
        ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!
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