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Πασχαλινές δημιουργίες!!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και δημιουργούμε..."πασχαλινά"!!!

EMI SABOURDANI 28 ΜΑΡ 2020 16:14

EMI SABOURDANI 19 ΑΠΡ 2020 14:52

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!
ΥΓΕΙΑ,ΑΓΑΠΗ και ΕΥΗΜΕΡΙΑ στις οικογένειές σας!

Να σας ενημερώσω ότι από αύριο παίρνει τη σκυτάλη η κ. Έλενα με
όμορφες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση,τη συμμετοχή και τη συνέπεια
που έχετε επιδείξει, σε αυτή την πρωτόγνωρη για όλους μας συνθήκη,με
τις ωραίες και πρωτότυπες ιδέες σας!

Σας αποχαιρετώ για την ώρα και σας αφιερώνω  αυτό το
ανοιξιάτικο,πολύχρωμο τραγουδάκι, που αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα
της Ανάστασης!!!
Είστε όλοι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ!!!
Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά...

Η κυρία Άνοιξη / Παιδικό τραγούδι

SAFEYOUTUBE.NET
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Καλό Πάσχα Αποστολάκο μου! Φιλιά πολλά! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τελειεεεες! Και τι ωραία φωνούλα! Μας συγκίνησες! 💞😘Καλό Πάσχα! 
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 ΑΠΡ 2020 18:11

Αποστόλης!καλή Ανάσταση με υγεία!
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Χριστός Ανέστη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλή Ανάσταση💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Αποστόλη μου καταπληκτικες οι λαμπάδες σου! Η νονά τις έφερε ή τις
έφτιαξες μόνος σου? Μη μου πεις... Καλή ανάσταση! Με υγεία! Να περάσετε

όμορφα! 💞😘 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 18 ΑΠΡ 2020 13:33

Τελικά με ζελατίνη, νερό και λίγη ζαχαρίτσα το καναμε το ντεκουπάζ..
Χρώματα ζαχαροπλαστικής και χαλκομανίες σε κάποια από τα βαμμένα.  

SUPER!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Δεν έχω λόγια.Μπράβο Ασημένια!!👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Φανταστικές ιδέες και πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει! Μπράβο σας για
άλλη μια φορά! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 18 ΑΠΡ 2020 13:33

Καλή Ανάσταση, με υγεία, ευλογία, γαλήνη, ηρεμία και χαμόγελα!! Να
περνάτε μοναδικά 😚😚!!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κι εσείς να είστε καλά και να δημιουργείτε🤗 ― CHRISA GOTZAMANI

Καλό Πάσχα! Υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά! Να περάσετε τέλεια! 😘
― EMI SABOURDANI

OWLETTE 18 ΑΠΡ 2020 13:33

Μια ακροστιχίδα του Πάσχα

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/528351640/6c728fff45842dc8e9d5e952c84bac9b/IMG_20200418_210407.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/Owlette
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502615972/1e60192caa9aff02438940c24e9476b6/image_aca47b58_64d0_4d56_921f_dc737e540d76.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/Owlette
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502615972/06946723e7d0d21ca53daea0f418544f/image_77f705de_b1cc_4ca2_9647_9ef62ba47c27.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet.com/Owlette
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502615972/4a39494dcec39b30c0f160d558f9f4bd/image_d540e456_0422_400c_bc55_3b273495d2a2.jpg


Φιλά πολλά, Χριστός Ανέστη!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλεια γραμματακια!!👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Ασημένια! Τι ωραία γράμματα είναι αυτά! Εξαιρετικά! 👏👏
― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 18 ΑΠΡ 2020 13:33

Μαργαρίτα
Τα ζωάκια τα ζωγράφισε αλλα κουράστηκε και δεν έγραψε τα ονόματα....
Αν...... ξεκουραστεί θα το ανεβάσουμε......... 😅

Μαργαρίτα είσαι απίστευτη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Μαργαρώ.Καταπληκτική η δουλειά σου💞👍
― CHRISA GOTZAMANI

Καταπληκτικά Μαργαρίτα μου! Όλο αυτό που έκανες είναι άξιο θαυμασμού!
Ότι μπορεί.. Δεν υπάρχει πίεση! Μπράβο! 👏👏 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 18 ΑΠΡ 2020 11:38

Πριν το μαγιάτικο κρεμάσαμε το πασχαλινό😊😆

Φοβεροοοοο!!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Ουάουυυ!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τα αυγά τα είχε χρωματίσει προχθές. Χθες κόψαμε, σήμερα κολήσαμε και
κρεμάσαμε. Λίγα κάθε φορά ― OWLETTE

Καλά τι υπομονή έχετε? Φανταστικά τα χρώματα στα αβγά!! Μπράβο σας!!
👏👏 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 18 ΑΠΡ 2020 10:44

Καλημέρα φίλοι!!
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Νομίζω πως έχει το χαμόγελο της Ασημένιας😋 ― CHRISA GOTZAMANI

Τέλειος ο κούνελος Ασημένια!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ουαου! Τι γλυκα είναι αυτή!! Σαν και σένα ακριβώς! 😘😍
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 ΑΠΡ 2020 09:24

Η Μυρτω και το πασχαλινο της λαγουδακι σας ευχεται ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.

Ωραίος!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γλυκουλικο σαν κι εσένα .Καλή Ανάσταση💖 ― CHRISA GOTZAMANI

Πανέμορφο Μυρτουλα μου! Να σου κάνει παρέα τωρα που μένουμε σπίτι..
Καλό Πάσχα! Με υγεία και χαμόγελα! 💞😘 Να περάσετε τέλεια! 💝

― EMI SABOURDANI

OWLETTE 17 ΑΠΡ 2020 17:34

Και σε καλαθάκι..
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Ασταμάτητη η Ασημένια! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

...και ζωγραφική τα μαθηματικά;Τέλεια👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Τέλεια γεμίσατε και τα καλαθακια!! Superrr! 👍 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 17 ΑΠΡ 2020 17:34

Μαθηματικά αυγουλάκια

Μπράβο πριγκιπέσσα!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

...και πρόσθεση και αφαίρεση;2σε ένα.Είστε αχτυπητο δίδυμο👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Είστε φοβερές! Δεν έχω λόγια.. Εξπέρ η Ασημένια μας! Μόνο ΜΠΡΆΒΟ
ΜΠΡΆΒΟ μπορώ να πω.. 👏💞 ― EMI SABOURDANI

EMI SABOURDANI 17 ΑΠΡ 2020 17:39

Καλησπέρα παρεούλα!!!
Συνεχίζουμε ακούρασταααα..δεν σκουριάζουμε...ΟΟΟΧΙ!!
Δείτε το παραμύθι":Eνα αβγό..δίχως χρώμα",που είχα ανεβάσει στην
προηγούμενη ανάρτηση,(για όποιον δεν το έχει δει)και ζωγραφίστε με
χρονική σειρά τους ήρωες που συνάντησε το αβγουλάκι μας στον δρόμο
του.Έπειτα γράψτε από κάτω από την ζωγραφιά τα ονόματα τους (όποιος
μπορεί ας προσπαθήσει με τα μικρά γραμματάκια).
ΕΜΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ... 
Περιμένουμε τις όμορφες δημιουργίες σας... 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΠΡ 2020 15:39

Ιζαμπελα
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Και του χρόνου με τους αγαπημένους μας! Ιζαμπέλα διάλεξε το πιο γερό!!!😉
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Υπέροχα βαμμένα κόκκινα αυγα!!!Καλή Ανάσταση ― CHRISA GOTZAMANI

Super και τα βαμμένα κόκκινα αβγά.. Και του χρόνου με υγεία! 😘
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΠΡ 2020 15:39

Izαμπελα🥚🥚🐰

Στρουμφοκαταπληκτικά!!!🌼🐞 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Άψογη η εργασία σου.Μπράβο Ιζαμπέλα👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ιζαμπελα μου τι τέλεια και προσεγμένη η εργασία σου! Και πάλι μπράβο για
την καταπληκτική δουλειά! 👏💞 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΠΡ 2020 13:33

Σπύρος Σταματόπουλος
Σήμερα έγραψε όλα τα γράμματα της αλφαβήτα 
😊 
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Μπράβο Σπυράκο τα έχεις γράψει τέλεια👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ωχ το παιδί μου... Θα μου τον κουράσετε!!!😁 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπυρακο μου ασταμάτητος είσαι! Μπράβο σου! Έτοιμος θα είσαι για νήπιο
του χρόνου! 👍 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΠΡ 2020 08:28

Τα χερακια της Μυρτουλας εφτιαξαν προχτες και τα κουλουρακια 

Είσαι καταπληκτική 💕💞❤ 💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αχ τι όμορφα μικρά χεράκια πλαθουν κουλουράκια! Τι ωραία σχέδια!
Πολλά μπράβο Μυρτώ μου! 💞😘 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Μυρτώ που βοηθάς👏 ― CHRISA GOTZAMANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΠΡ 2020 07:56

 Η Μυρτω σχεδιασε, εκοψε, εκανε την προσθεση και την αφαιρεση μονη
της. Ωραιο παιχνιδι.

Ετοιμη για Δημοτικό!!! 😁 Εξαιρετικά Μυρτώ, μπράβο! 
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλειο το έφτιαξες το παιχνίδι .Μπράβο Μυρτώ αστερι στα μαθηματικά👏👏
👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Φοβερή δουλειά κάνατε! Μπράβο Μυρτουλα μου! Πόσες πολλές πράξεις!
Εξπέρ έχεις γίνει!❤ 😘 ― EMI SABOURDANI

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑ ΑΙΜΗ. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΧΟΥΜΕ. Η ΜΥΡΤΩ
ΤΟ ΕΦΤΙΞΕ. ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Καταπληκτική η εργασία σας! Όμορφα αριθμοαβγουλακια! Όνομα ξεχάσατε
ομωωωως... 🤔🤩 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 19:25

Κωνσταντινος Μπ.
Καλό Πάσχα και απο εμένα! Να είστε ολοι καλά! Σας θυμίζουν κάτι τα
καλαθάκια? 
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Ήθελες δεν ήθελες...., μας έλιωσες πάλι!😥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αχ βρε Κωνσταντίνε πάντα θα βρεις κάτι και θα μας συγκινήσεις.Χαίρομαι
που έχεις στολίσει τόσο όμορφα τα καλαθάκια σου.Καλό Πάσχα να είστε

πάντα χαρούμενοι και αγαπημένοι.💖👪 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπισμπικουκο μου φυσικά και μας θυμίζουν... Τα χεράκια σας τα έφτιαξαν!
Τι ωραία τα αυγουλακια σου! Καλό Πάσχα! Και του χρόνου με υγεία!

Χαίρομαι που μας θυμάσαι και κάνεις εμφάνιση! 💞😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 18:34

Φτιάξαμε τα αυγά μασ με τον Αποστόλη!

Αααα... Πείτε το έτσι! Έχει το μαγικό χέρι ο Απόστολος λοιπον😁
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Είναι που τα εβαλεστην βαφή ο Απόστολος 😋 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μα τι βαφή πήρατε;;;;😜 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλειο χρώμα.Καλό Πάσχα . ― CHRISA GOTZAMANI

Αποστόλη μου τι όμορφα κατακόκκινα αυγά! Έβαλες το χεράκι σου
φαντάζομαι! Μπράβο! Λαχταριστά... 🤩😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 17:04

Ζωή
Βγήκαμε μια βόλτα και περάσαμε από το σχολείο που μας λείπει πάρα
πολύ!❤

Μας συγκινήσατε.... 😥 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ελπίζω να είμαστε γρήγορα και πάλι όλοι μαζί παρέα🤗
― CHRISA GOTZAMANI

Ανοίγω να μπω μέσα να δω αν έχουμε κάποια εργασία και πέφτω σε αυτή
την όμορφη φωτογραφία. Δίπλα μου έχω τον Σπύρο που μόλις είδε την

φωτογραφία τρελάθηκε και φώναζε το σχολείο μου. Μακάρι να
ανταμωσουμε γρήγορα ξανά ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Αχ Ζωούλα κι εμάς! Ευχαριστούμε για το όμορφο δώρο που μας έκανες! Να
το δούμε κι εμείς λίγο... Έστω και από μακριά! 💞😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 16:56

Ιωάννα ευμορφια 
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Ευμορφία καταπληκτική η ζωγραφιά σου!!! (Τα χέρια; Πάλι πίσω από την
πλάτη είναι;😉) ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Όμορφα τα Πασχαλιάτικα σου Ευμορφια μου👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Καλώς το κορίτσι! Ευμορφια μου τι τέλεια αυγουλάκια μέσα στο κάλαθο
προβατάκι σου! Και η ζωγραφιά super! Καλό Πάσχα γλυκούλα! 😘❤ 

― EMI SABOURDANI

KAPOMARIOS 16 ΑΠΡ 2020 16:12

Anteo

Αστέρι ο Αντέοοοο!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Αντεο.Τα έφτιαξες τέλεια τα αυγουλακια σου👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Αντεο τέλεια τα αυγουλομαθηματικα σου! Μπράβο σου! Συνέχισε έτσι..
Είσαι και ο πρώτος! 👏👏👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 14:50

Σπύρος Σταματόπουλος
Κι αφού για φέτος δεν δουλέψαμε φτιάξαμε μια λαμπάδα μαζί με τον
μικρό μου βοηθό. Θα είναι αναμνηστική λαμπάδα καραντίνας 🕯 🤭
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Καταπληκτική! Θα μείνει στην ιστορία η λαμπάδα σας!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Είστε καλλιτέχνες μαμά και γιός.Οι ευχές σας ,ευχές για ολο τον κόσμο!!!
― CHRISA GOTZAMANI

Σπυρακο super! 😉 Μακάρι να πραγματοποιηθούν και οι όμορφες ευχές
σας! ❤ 😘 ― EMI SABOURDANI

EMI SABOURDANI 16 ΑΠΡ 2020 15:04

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!Με ΥΓΕΙΑ,ΑΓΑΠΗ και
ΓΑΛΗΝΗ!!!Είθε του χρόνου να είμαστε
ΜΑΖΙ με όλους αυτούς που θα στερηθούμε
φέτος!!!

Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε...

κ.ΧΡΥΣΑ, κ.ΕΛΕΝΑ, κ.ΑΙΜΗ

Το ιδιο ελπίζουμε και εμείς! Τις καλύτερες ευχές και από εμάς με υγεία!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γλυκέ μου Άγγελε αυτό ελπίζουμε κι εμείς!!Να ξαναβρεθούμε όλοι σύντομα!!
Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα τις μέρες αυτές!Φιλιά πολλά κι από εμάς!!

― EMI SABOURDANI

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ θέλει να σας στείλει τις ευχές του για Χρόνια Πολλά
και Καλό Πάσχα και ελπίζει να σας δει σύντομα γιατί του χρόνου θα πάμε

ΔΗΜΟΤΙΚΟ!!!!!!!!!!!! Φιλιά πολλά ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 12:56

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Εξαιρετικά τα αυγομαθηματικά σου!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Είσαι στρουμφοκαταπληκτικός!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλά είσαι φοβερός! Εξαιρετικά τα αυγουλακια σου και οι πράξεις! Εύγε
Άγγελε! 👍👏👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 12:05

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση με υγεία στις οικογένειες σας
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Αγγελε, εσύ ξέρεις... Διάλεξε το ξύλινο!!! 😉 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωραία τα αυγουλακια σου.Να δούμε ποιός θα κερδίσει και στο
τσουγκρισμα.Καλή Ανάσταση😋 ― CHRISA GOTZAMANI

Αγγελακο μου τι όμορφα αυγά είναι αυτά? Και τι ωραίο ντεκόρ! Θαυμάσια!
Καλό Πάσχα με υγεία! 😘😊 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 11:21

Ζωή
Καλό Πάσχα με υγεία για όλους  !! Βάψαμε τα αυγουλακια μαςφτιάξαμε
και καλαθάκι για να τα βάλουμε μέσα και είμαστε έτοιμοι για την
Κυριακή!❤❤❤

Σας θέλουμε για βοηθούς στο Νηπιαγωγείο!!! Μαμά και κόρη!!!😁
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλειο καλαθάκι👏👏👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Ζωούλα μου τι όμορφα καλαθακια! Έπεσε φοβερή δουλειά! Πολύ
δημιουργικά! Σε αναμονή της Κυριακής λοιπόν.. Μπράβο! 😘

― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 10:33

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.

Αλέξανδρε καταπληκτική η εργασία σου.Μπράβο σου👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Εύγε!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αλέξανδρε φανταστική και πρωτότυπη και η εργασία σου! Μόνο μπράβο
μπορώ να πω! 👍❤ 👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 09:51

Σπύρος Σταματόπουλος
Μέχρι το 5τα πήγαινε καλά μετά λίγο άρχισε να βαριέται αλλά τα
κατάφερε πιστεύω
😃😃🐣🐣
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Χίλια Μπράβο για την προσπάθεια σου Σπυράκο👏👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Σπυράκο δεν έχω λογια!!!! Είσαι καταπληκτικός!!!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μια χαρά! Η προσπάθεια μετράει και τα ωραία χρώματα! 👍🤩
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 09:49

AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.
Τα αυγουλακια μας ειναι ετοιμα!!!Καλο Πασχα σε ολους!!!

Μπράβο Αλέξανδρε!!! Χαρά στη γυναίκα που θα σε πάρει!!! Super
βοηθός!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τι όμορφα! Κόκκινα κόκκινα και λαχταριστά! Μπράβο Αλέξανδρε! Βοηθός
πρώτος! Καλό Πάσχα με υγεία! 😍💗 ― EMI SABOURDANI

Αλέξανδρε μου είσαι ο καλύτερος βοηθός.Καλό Πάσχα☺
― CHRISA GOTZAMANI

RITSA KOSTAKI 16 ΑΠΡ 2020 09:46

Καλημερα και Καλο Πασχα! Σας στελνουμε
με αγαπη τα αυγουλακια και τα
κουλουρακια μας.
Απο το Γιωργο...
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χαχα .. Αυτός ο Γιώργος έχει μεγάλη έμπνευση!!!! Αυγά με μάσκα!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Φανταστικά👏 ― CHRISA GOTZAMANI

👏👍😘ΤΈΛΕΙΑ! ΚΑΛΌ ΠΆΣΧΑ! ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 09:12

Σπύρος Σταματόπουλος
Φτιάξαμε μαζί με τον Σπυράκο μια μικρή κατασκευή κουνέλι . Πήραμε
ένα πλαστικό κουταλάκι κολλήσαμε μια μπατονετα για να κάνουμε τα
χεράκια, κόψαμε από μια εφημερίδα να βάλουμε το φόρεμα ζωγραφίσε
και κόλλησε αυτιά και ζωγράφισαμε  μαζί το πρόσωπο τον βοήθησα γιατί
του έφευγε λίγο το χέρι. Ελπίζουμε να σας αρέσει 🤩

Συγχαρητήρια μαμά και γιος!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπυράκο μοναδική κατασκευή.Μπράβο σου🙌🙌🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Καταπληκτική ιδέα Σπυρακο μου καλλιτέχνη! Εξαιρετικό και πολύ
δημιουργικό! Μπράβο! Μας δίνετε ιδέες! 👏👏😍 ― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 16 ΑΠΡ 2020 08:45

Μαργαρίτα
Και τα αυγουλάκια μας!
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Μαργαρίτα χαίρομαι που σε έχω μαθήτρια!!! Πιο συνεπής δε γίνεται!
Μπράβοοοοοοοο!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Μαργαρω.Καταπληκτική δουλειά🙌🙌🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαριτουλα μου πιο τέλεια δεν θα τα φανταζόμουν! Καταπληκτική
δουλειά κάνατε! Και τα βρίσκεις όλα βλέπω! Super! 👏👏❤ 

― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 16 ΑΠΡ 2020 07:40

Μαργαρίτα
Της Μαργαρίτας της άρεσε το παραμύθι με το αυγουλακι. Το ζωγράφισε
με το παρδαλό του χρώμα.😊

Μαργαρω άψογη όπως πάντα💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Μαργαρίτα!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Φοβερή μου Μαργαρίτα! Χαίρομαι που σου άρεσε το παραμύθι κι έκανες
και φανταστική ζωγραφιά! Μπράβο σου! 👏😍 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 07:35

Καλημέρα 🐰❤ 

Κωνσταντίνος Τσ. 

Τέλεια γράμματα και ζωγραφιες.Μπράβο Κωνσταντίνε 👏👏👏👏
― CHRISA GOTZAMANI

Και σε μένα λείψατε όλοι ❤ 🐰 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όλα στη λεπτομέρεια!!! Κωνσταντίνε μας έλειψες! 
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλά... Φοβερός και πρωινός πρωινός! Κωνσταντίνε εξαιρετικά τα
γράμματα σου, τα σχέδια.. Τι να πω.. Μόνο πολλά πολλά μπράβο μπορώ να

πω! 👏👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΠΡ 2020 07:35

Σπύρος Σταματόπουλος
Καλημέρα σας. Έτοιμα τα αυγά μας. Καλό Πάσχα να έχουμε με υγεία και
γαλήνη σε όλα τα σπιτικά 
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Καλό Πάσχα .Με υγεία και αγάπη💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Καλό Πάσχα!!! Και του χρόνου με υγεία! 😊 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τι ωραία κατακόκκινα αυγουλακια! Και του χρόνου! Να είμαστε όλοι καλά!
Καλό Πάσχα! 😍 ― EMI SABOURDANI

EMI SABOURDANI 16 ΑΠΡ 2020 08:05

...σχεδιάστε αυγουλάκια,όπως θα δείτε στην εικόνα παρακάτω (είναι
ενδεικτική),χρωματίστε τα,κόψτε τα στη μέση,γράψτε μαθηματικές
πράξεις (προσθέσεις και αφαιρέσεις) στο μισό και αντίστοιχες τελίτσες
στο άλλο μισό και...ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!
Όσα παιδάκια νιώθουν ότι δυσκολεύονται, εναλλακτικά, μπορούν να
γράψουν αριθμούς,από το 1 ως το 10 στο μισό και τις τελίτσες στο άλλο
μισό!!
Περιμένουμε πάντα να δούμε τις όμορφες δημιουργίες σας!!!

EMI SABOURDANI 16 ΑΠΡ 2020 08:35

Καλημέρα παρεούλα!!!
Πιστέψατε ότι τελειώσαμε???ΟΧΙΙΙΙ...
Αφού σήμερα δίνουμε χρώμα στα αυγουλάκια μας δείτε παρακάτω τις
περιπέτειες από 
"Ένα αυγό...δίχως χρώμα"
Ζωγραφίστε ότι σας άρεσε ή  δεν σας άρεσε ή ότι σας έκανε εντύπωση...

https://safeyoutube.net/w/YrX5
...και συνεχιζουμε..

OWLETTE 15 ΑΠΡ 2020 20:09

Ετοιμα να κοπούν αύριο για να δημιουργήσουμε...

Πολύ δημιουργική απασχόληση βλέπω, μπράβο!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ουαου! Περιμένουμε να τα θαυμάσουμε! Φανταστικά χρώματα! 👏😉
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 20:09

Ιζαμπελα👸💕🥯🥯
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Μπράβο Ιζαμπέλα!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλά τι παιδιά προκομενα έχουμε εμείς? Καταπληκτική και στο αυγουλωμα
Ιζαμπελα μας πολυτεχνιτισσα! Τέλεια φαίνονται! Μπράβο! 💗👍

― EMI SABOURDANI

KAPOMARIOS 15 ΑΠΡ 2020 18:23

ANTEO
Kalησπερα

Αντεο τέλειο το καλαθάκι σου👏 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Αντέο καλλιτέχνη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αντεο μόνος σου τα φτιάχνεις όλα αυτά! Είναι πολύ όμορφα! Super
ζωγράφος! Φανταστικά σχέδια και χρώματα! 👍👏❤ ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 16:14

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Μια δημιουργία με την υπογραφή του Άγγελου....

!!!!!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Από φαντασία καλά πάμε.Μπράβο Άγγελε!!!👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Όλο πρωτότυπες ιδέες ο Άγγελος μας! Φανταστική κατασκευή! Συνέχισε
έτσι.. 😉 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 16:14
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Σπύρος Σταματόπουλος
Ορίστε και η εργασία μας. Να μας συγχωρήσετε γιατί δεν έχουμε καθόλου
άσπρες κάλτσες η ότι έχουμε είναι γεμάτες σχέδια. Το κάναμε με ύφασμα.
Ελπίζουμε να σας αρέσει
😬😬

Τέλειος ο κούνελος!!! 💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σημασία έχει η προσπάθεια.Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό.Μπράβο στο
Σπυράκο!!!😃 ― CHRISA GOTZAMANI

Τέλειο είναι! Δεν είναι ανάγκη να είναι άσπρη.. Το όμορφο κρύβεται στη
διαφορετικό τη τα! Μπράβο Σπυρακο! Καταπληκτικό το λαγουδάκι σου! 🤩

😘 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 15 ΑΠΡ 2020 12:20

Τα καταφέραμε!

Ωραία....!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Εκτυπωμένο ρυζόχαρτο είναι με ατλακολ. Τα αυγουλάκια ειναι φελιζολένια.
Χαρτοπετσέτα με αλευρόκολλα αή ασπράδι θα κάνουμε αύριο στα κανονικά

αυγά μας και πινέλο με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Να παίξουμε λίγο😁😁
― OWLETTE

Πανέμορφα! Τα σχέδια πώς τα κάνατε; Με χαρτοπετσέτα;
― ELENA GIANNAKOPOULOU

.. Και στολισμένο με τα αυγουλακια σας! Πολύχρωμα και ανοιξιάτικα!
Super! 👏👍 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 15 ΑΠΡ 2020 12:20

Και το δεύτερο καλαθακι...

Απίθανο!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Είστε ασταματητες ― CHRISA GOTZAMANI

Τι όμορφο! Φτιάχναμε κι εμείς ένα τέτοιο στο σχολείο.. Τέλειο είναι! Γειά
στα χέρια σας μαμά και κόρη! 💗 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 15 ΑΠΡ 2020 11:16

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ (ΤΡΙΧΙΑ). ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ..
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Ωραία Ιδέα👍 ― CHRISA GOTZAMANI

... Ααα και το καλαθάκι.. Το περιμένουμε και ολοκληρωμένο για να το
θαυμάσουμε! Μπράβο! 🤩 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 15 ΑΠΡ 2020 11:16

Καταπληκτικός!!!🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Ευχαριστω πολύ. Καλά κάνατε γιατί σε μένα δε φαινόταν καλα και δεν
μπορούσα να καταλάβω και την στείλαμε..🙊 ― OWLETTE

Τέλειος ο Σταύρος σας! Φοβερή δουλειά! Την φώτο την διέγραψα..
Φαινόταν πολύ το παιδί! 😉 ― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 15 ΑΠΡ 2020 07:55

Μαργαρίτα
Η Μαργαρίτα ήθελε να μοιραστεί μαζί σας την δική της πασχαλινή
κουνελοτριλιζα. Έπαιξε με το μωράκι της και φυσικά κέρδισε η
Μαργαρίτα. Ζωγράφισε και ένα κουλουράκι και το καλτσοκουνελακι της. 
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Μαργαρίτα DURACELL!!! 😉 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρώ για ακόμη μια φορά Μπράβο σου!!!🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαρίτα μου ακούραστη! Χαίρομαι που μοιράζεσαι μαζί μας ότι κάνεις!
Συνέχισε έτσι.. Είσαι φοβερή! 👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 07:43

Οι πασχαλινες κατασκευες της Μυρτουλας

Δημιουργία και χαρά! Καπληκτικα Μυρτώ μου, μπράβο!!! 👏👏
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Μυρτώ,τέλειες οι κατασκευές σου!!!💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Μυτούλα μου τι πολλά και όμορφα πράγματα έχεις φτιάξει! Έργα τέχνης!
Πανέμορφα χρώματα! 👏😘❤ ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 07:43

Η Μυρτω νοιωθει....αλλα και λυπημενη γιατι τις λειπει το σχολειο.

Έχει και τη μανούλα κοντά... Διπλό το κέρδος για τη γλυκιά Μυρτώ 💞
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Να είσαι πάντα χαρούμενη και να δημιουργείς.💖 ― CHRISA GOTZAMANI

ευχαριστω κυρια ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Χαίρομαι που είσαι χαρούμενη! Άλλωστε οι κατασκευές ήταν πάντα αυτό
που χαιροσουν περισσότερο απ όλα! Εύγε! 😉 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 07:43

Μυρτω
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Σχέδιο και γλώσσα! Μπράβο εις το τετράγωνο 😉
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλεια και η ακροστοιχιδα ,όμορφα και τα γραμματακια σου.Μπράβο!!!
― CHRISA GOTZAMANI

... Και πρώτη και επιμελής μαθήτρια! Δεν έχω λόγια! Μπράβο σου! 🤩
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΠΡ 2020 07:14

Σπύρος Σταματόπουλος
Καλημέρα σας. Ορίστε και η εργασία του Σπύρου 😊🐑

Χάχα κυρία Έλενα πως τον ξέρετε! Το αγαπημένο του χρώμα. Σε λιγάκι θα
φτιάξουμε και την άλλη εργασία ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Σπύρο είσαι φανταστικός!!! Παρατηρώ πως το πορτοκαλί χρώμα μονοπωλεί
ακόμα το ενδιαφέρον σου😁 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Σπυράκο.Τέλεια γράμματα🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Σπυρακο! Άριστη η εργασία σου! Άριστος μαθητής! 👏🤩
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 19:22

Ιζαμπελα💕

Ναι η Ιζαμπελα το εκανε μονη τησ 🥰 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ζαχαροπλάστης από κούνια η Ιζαμπέλα!!!💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Μετά από αυτήν την τρομερή πλεξούδα, δεν ξέρω τι άλλο να περιμένουμε
από την Ιζαμπελα μας😉 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ιζαμπελα μου εσύ έκανες αυτή τη φοβερή, τεράστια πλεξούδα?
Καταπληκτική! Μπράβο σου! 👏❤ ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 18:51

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.
Ετοιμη η τριλιζα.......

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500045386/294970572cbe21ab5312444f9e38f10d/1586935361077623270351.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/521656756/5cf1e5b0bc741005fbc1a179acf2927d/IMG_20200415_094945.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/517239846/c633c74258278a84dbd507b1dcd28b1c/20200414_220845.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/esabourdani


Αλέξανδρε μου μπράβο για τη συνέπεια και τις ωραίες ιδέες🙌🙌
― CHRISA GOTZAMANI

Μιλάμε για μεγάλη έμπνευση!!! Τέλεια η τρίλιζα σας!!! 
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αλεξανδρουκο μου είσαι φοβερός! Καταπληκτική, πασχαλινή τρίλιζα!
Περιμένουμε και τα υπόλοιπα! 👏😘 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 14 ΑΠΡ 2020 18:38

ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΜΑΣ ΓΛΥΚΙΕΣ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΤΕ!! ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!

AUDIO_1586887375363
0:39 ηχητικό

PADLET DRIVE

Τι φωνή είναι αυτή!!!Είσαι απίστευτη!!!💖 ― CHRISA GOTZAMANI

ΕΛΙΩΣΑΑΑΑΑΑ🤪. Κοριτσάκι μου γλυκό να'ξερες πόσο με συγκίνησες!!! Σε
αγαπάμε πολύ!!! 💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τι ωραία έκπληξη η γλυκιά σου φωνούλα! 😍 ― EMI SABOURDANI

Γλυκό μου κοριτσάκι είσαι απίθανη! Κι εμάς μας λείπετε και σας αγαπάμε
πολύ! Καλό Πάσχα γλυκούλα! 😘❤ ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 14 ΑΠΡ 2020 16:33

Και κάτι για το ξεσκούριασμα😉
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Η γραφή της όπως παρατηρώ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ! Οριοθετημενη
εντός πλαισίων και "σταθερά" γράμματα! Μπράβο μαμά και κορη🤗

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Δουλειά σα σχολείο🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Η καλύτερη μαθήτρια! 👍 ― EMI SABOURDANI

KAPOMARIOS 14 ΑΠΡ 2020 16:01

Anteo

Καταπληκτικό!!! Αντεο, μπράβο!!! 👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωραία τα αυγουλακια σου Αντεο👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Αντεο καλωσηρθες με τις ωραίες πασχαλινές σου ζωγραφιές! Τέλεια
χρώματα και πολύ προσεγμένη δουλειά! Μπράβο! 👍🤩

― EMI SABOURDANI

OWLETTE 14 ΑΠΡ 2020 16:01

Η χρονοκαθυστερημένη τρίλιζά

Τέλειααα!!! 💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Πρωτότυπη μπράβο σου👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Όλα καλοδεχουμενα! Φανταστική τρίλιζα! Πάντα δημιουργικές μαμα και
κόρη! 👏😘 ― EMI SABOURDANI

OWLETTE 14 ΑΠΡ 2020 16:01

Χειροτεχνία και ζωγραφική
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Τσουρουφλίστηκε λίγο στο πουλάκι με την σιλικόνη, αλλά συνεχίζει με τα
καλαθάκια τώρα ακάθεκτη.. ― OWLETTE

Ασημένια σου λείπει το σχολείο; ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωραίο και το αυγουλακι σου😃 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι όμορφο αυγουλακια! Περιμένουμε και τα βαμμένα την Μ. Πέμπτη! 😉
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 15:21

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Καλό Πάσχα Αγγελακο😊 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωραιότατη η επιτραπέζια κάρτα σου. ― CHRISA GOTZAMANI

Άγγελε ενεργητικότατο σε βρίσκω και πολύ δημιουργικό! Τι φανταστικό έργο
είναι αυτό! Ανταποδιδουμε τις όμορφες ευχές! ❤ 😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 14:28

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Καλό απόγευμα

Δε σε προλαβαίνουμε!!!! 👏👏👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο σου Άγγελε για ακόμη μια φορά🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Αγγελακο! Τι ωραίο πίνακα έχεις.. Άριστη η δουλειά σου.! 😘❤ 
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 13:44

Ιζαμπελα🐰🥚🥚🥚

Καθένα κι άλλο σχέδιο. 💖Τέλεια!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Καλλιτέχνης η Ιζαμπέλα μου!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

👍👍👍♥ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Και τι όμορφα πολύχρωμα αυγουλακια! Περιμένουμε και τα αληθινά την Μ.
Πέμπτη! 😉 ― EMI SABOURDANI
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 13:44

Η ακροστιχιδα από τη Ζωή ❤❤

Μπράβο Ζωή !Ωραία η πολυχρωμη ακροστοιχιδα σου💞
― CHRISA GOTZAMANI

Δεν έχω λόγια Ζωούλα μου!!! Μου άρεσε επίσης που έγραψες το κάθε
γράμμα, με άλλο χρώμα (θυμάσαι τις εργασίες μας, ε;)

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλεια η ακροστοιχιδα σου Ζωούλα! Και τι ωραίες οι ζωγραφιές σου!
Μπράβο! ❤ ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 09:30

Έτοιμα 🐰😍
Κωνσταντίνος Τσ. 

Μιαμ.., μιαμ... ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνε η μυρωδιά έφτασε στο σπίτι μου! Καλή σας όρεξη👍
― CHRISA GOTZAMANI

Και βγήκαν και τέλεια... Τι ωραίο χρώμα.. Μοσχομυριζουν από μακριά!
Super! 😉😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΠΡ 2020 09:30

Φτιάχνουμε κουλουράκια με τον μπαμπά

Κωνσταντίνος Τσ. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/522852913/e155f4683c8afb4f7327ef1e11de0223/20200414_161236.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/524005524/0cfe34162d28d225e2fe3ac82421810f/received_962524444143047.jpeg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani


Χαχα😘 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Όταν θα μας στενέψει χαχαχα ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Κωνσταντίνε..., τον Μάρτη πότε σκοπεύεις να τον βγάλεις;;;
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Άσκηση λεπτής κινητικότητας.Μπράβο Κωνσταντίνε🙌
― CHRISA GOTZAMANI

Κωνσταντίνε μου! Τι ωραία που πλαθουν τα κουλουράκια τα μικρά σου τα
χεράκια!! Ν. 1 βοηθός! Μπράβο και στους 2 σας! 👏🤩 ― EMI SABOURDANI

THANASIS_1982 14 ΑΠΡ 2020 08:53

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ

Γεια σου ρε Δημήτρη!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μακάρι να εισακουστεί η ευχή σου Δημήτρη και να είμαστε ξανά στο
σχολείο μας.Όμορφο το κουνελάκι σου☺ ― CHRISA GOTZAMANI

Καλό Πάσχα Δημήτρη μου! Μακάρι να ανταμωσουμε σύντομα..
Ανυπομονούμε κι εμείς! Έκπληκτο το λαγουδάκι σου.. Όμορφο! Μπράβο! 👍

― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 14 ΑΠΡ 2020 08:53

Μαργαρίτα
Η ακροστιχίδα μας.

Γλώσσα και ζωγραφική μαζί! Τα κάνεις όλα και συμφέρεις Μαργαρίτα!!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρώ άψογη η εργασία σου όπως πάντα.Μπράβο σου💞
― CHRISA GOTZAMANI

Μαργαριτουλα μου εύγε! 👏Πρώτη μαθήτρια.. Επιμελής και συνεπής πάντα!
🤩 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 18:01

Σπύρος Σταματόπουλος
Ετοιμάζοντας τα πασχαλινά κουλουράκια 😊
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Μήπως να κάνουμε ένα διαγωνισμό μαγειρικής στο νηπιαγωγείο;Έχουμε
πολλά ταλέντα απο τι βλέπω.Μπράβο Σπυράκο που βοηθάς!👍

― CHRISA GOTZAMANI

Όταν τελειώσει η καραντίνα, θέλω να σε πάρω και εγώ για βοηθό
Σπυρακοοοο!!!! Kisses😘 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπυρακο μου ζαχαροπλαστης φοβερός! Τι όμορφα σχέδια! Τη συνταγή να
μας δώσεις.. 😉🤩 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 18:01

και οι ουρές τους!!!!

❤ ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καταπληκτικά! Μπρος και πίσω! 👍 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 18:01

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα.
Κωνσταντίνος Φανούριος

Ωραία τα κουνελάκια Φανουριε!👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Αααααα..... Φανταστικά τα κουνελάκια σας!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνε μου φανταστικές δημιουργίες! Χίλια μπράβο! 🤩👏
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 17:07

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Όπως πάντα πρώτος σ αυτά.Μπράβο σου👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Super!!! 👏👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Άγγελε! Βρες και αντικείμενα στο σπίτι που να αρχίζουν με τα
γραμματακια του Πάσχα! 😉 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 17:07

😍🤩😘
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Διακοσμητής ο Άκης Μπράβο!🙌 ― CHRISA GOTZAMANI

Εκτός από τον κουνέλι, μ'αρεσει πολύ και το ντεκόρ που τον πλαισιωνει😊.
Πολλά μπραβοοο!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τι ωραίο λαγουδάκι Άκη! Ανοιξιάτικο μέσα στα λουλούδια! 🤩
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 17:01

Καλο Πασχα!!! Απο τον Ακη❣😊

Ωραία η δημιουργία σου.👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Προκοπακο μου, μπράβο σε σένα, μπράβο και στη μανούλα!!! 👏👏👏👏
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωραία η δημιουργία σου Άκη, ελπίζω να τα πούμε σύντομα Άγγελος Μάριος
― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Άκη μου πολύ δημιουργικό σε βρίσκω! Εύγε! 👏🤩 ― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 13 ΑΠΡ 2020 17:01

Μαργαρίτα
Και το καλτσοκουνελάκι μας!

Μαργαρω μας κλείνεις το ματάκι πονηρά;Τέλειο το κουνελάκι σου💞
― CHRISA GOTZAMANI

Χάχα, τελειοοοοο!!!! 💕💞💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλά τι τσαχπινικο κουνελάκι είναι αυτό? Ακριβώς σαν εσένα! Αξιαγάπητο!
❤ ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 17:01

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα σε όλους.
Σας στέλνω το κουνελάκι που έφτιαξε ο Άγγελος με πολλή αγάπη , καλό
απόγευμα
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Σοβαρό κουνελάκι με μπλε φιόγκο ΤΈΛΕΙΟ💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Πολύ δουλειά έπεσε σήμερα, ε Μάριε; Μη μου πεις πως θα φτιάξεις ΚΑΙ τα
κουλούρια σήμερα! 😉 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αγγελουκο μου φανταστικό! Την αγάπη μας και τα φιλιά μας! ❤ 
― EMI SABOURDANI

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. 13 ΑΠΡ 2020 17:01

Μαργαρίτα
Εμεις φτιάξαμε τα κουλουράκια μας σήμερα! Αυτά είναι της Μαργαρίτας
απο τα χεράκια της.

Μαργαρώ υποψήφια για master sef😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Εκτός από συνεπής μαθήτρια ΚΑΙ καλη μαγείρισσα!!! Μαργαρίτα ένα
μεγααααλη μπράβο!! 👏👏👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μαργαρίτα τέλεια! Νοστιμότατα φαίνονται! 👏😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 14:15

ΙΖΑΜΠΕΛΑ💕
Μα τι μαθητές έχουμε!!!!! Εύγε!!! 😘😘 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Εκπληκτική δουλειά .Μπράβο σου Ιζαμπέλα!!!💞 ― CHRISA GOTZAMANI

♥ 😍 ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ιζαμπελα μου δεν έχω λόγια! 2 κιόλας? Καταπληκτικά!! 👏😘
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 14:15

Σπύρος Σταματόπουλος
Το κουνέλι του Σπύρου με το καρότο του.
Το έφτιαξε μόνος του χωρίς βοήθεια. 
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Ποιος σε πιάνει!!! 🤗💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τέλειο το κουνέλι σου Σπυράκο .Μπράβο ― CHRISA GOTZAMANI

Μπράβο Σπυρακο! Εξελίσσεσαι σε καλλιτέχνη Ν. 1!super!😘🤩
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 14:15

Να και το δικό μας κουνελάκι 🐰
Κωνσταντίνος Τσ. 

Κωνσταντινακο απίθανος ο κούνελος σου!!! 🤗
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνε όμορφο το κουνέλι σου.👍 ― CHRISA GOTZAMANI

Κωνσταντίνε μου φανταστικό! Γλυκούλι σαν και σένα! 😘
― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 11:24

Πασχαλινά κουλουράκια από τα χεράκια της Ζωής!!! 

Καλή σας όρεξη.Να μας ανεβάσετε και τη συνταγή.💖
― CHRISA GOTZAMANI

Love και από εμας 💕💞💗💓 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μοσχομυριστα και τα κουλουράκια σας στα μικρά χεράκια σας! 👍
― EMI SABOURDANI

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/521656756/9d728f10c43c4d85b617726278dc368c/IMG_20200413_164839.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/524005524/bf79ba251c2e901bed6db822c86ec3b2/IMG_20200413_162125.jpg
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/esabourdani
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/522852913/4601124ce38e4e741a8abe7c2df533a7/20200413_114800.jpg
https://padlet.com/chrisgotz305
https://padlet.com/elgiakop
https://padlet.com/esabourdani


ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 11:24

Καλησπέρα!Καλή Μ Εβδομάδα να εχουμε!
Εμείς φτιάξαμε το λαγουδάκι...Από τη Ζωή
και τον αδερφό της!

Τα φτιάξατε ζευγαρακι.Τέλεια!!! ― CHRISA GOTZAMANI

Αμέσως βλέπω πιάσατε δουλειά!!! Τέλεια τα κουνελάκια σας!!! 😍😍
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Ζωούλα! Φανταστικά τα λαγουδάκια σας! Πανέμορφα!
Καταπληκτική δουλειά κάνατε! 🤩👏 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 14:20

Σπύρος Σταματόπουλος
Καλησπέρα κι από μας. Ζητούμε συγνώμη που χαθήκαμε. Έσπασε η
οθόνη στο προηγούμενο κινητό μου και δεν είχα κινητό. Σας στέλνουμε
όμορφα λουλουδάκια και ετοιμαζόμαστε για εργασία 😃

Kisses😘💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μας βάλατε σε ανοιξιάτικη διάθεση😍 ― CHRISA GOTZAMANI

Τι ωραία! Μας φτιάχνετε τη διάθεση! 😘 ― EMI SABOURDANI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΠΡ 2020 11:08

Καλημέρα, ξεκινάμε την εβδομάδα με τον Τιτανικό και θα συνεχίσουμε με
τα Πασχαλινά 😅
Κωνσταντίνος Τσ. 

Κωνσταντίνε ο Τιτανικός εκπληκτικός💞 ― CHRISA GOTZAMANI

Που τον θυμήθηκες τον Τιτανικο βρε Κωνσταντίνε ;; Και τον έκανες βλέπω
φανταστικό 🤩🤩 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καλώς τον πρώτο! Πολύ ωραίος ο Τιτανικός σου! Περιμένουμε και τα
υπόλοιπα Κωνσταντίνε μου! Ανυπομονώ.. 👍 ― EMI SABOURDANI

EMI SABOURDANI 13 ΑΠΡ 2020 11:43

Καλημέρα στην όμορφη παρέα!!! Καλή Μ.
Εβδομάδα!!
Φέτος θα γιορτάσουμε το Πάσχα λίγο διαφορετικά..ΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΣΠΙΤΙ..αλλά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!
Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι,για αρχή,παρακολουθώντας ένα βιντεάκι
σχετικά με την ιστορία και τα έθιμα του Πάσχα...για να μάθουμε και να
θυμηθούμε!!Για να γίνει αυτό πατάμε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://safeyoutube.net/w/4x94

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Λαγουδάκι με κάλτσα όπως μας λέει το βίντεο
παρακάτω:

https://safeyoutube.net/w/DIk5
και πασχαλινά καλαθάκια με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι.Π.χ.κεσεδάκια
από γιαούρτι,χάρτινα ή πλαστικά πιατα και ποτήρια κ.ά.ΒΑΛΤΕ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ!!!

ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:Κατασκευάζουμε την ακροστοιχίδα με
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※※※※※※

τα γράμματα της λέξης ΠΆΣΧΑ.. Π.χ.Π=Παπούτσι , Α=Αλάτι ..
συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης.
Βγάλτε φώτο τα αντικείμενα με την λεξούλα δίπλα στο καθένα και... 
περιμένουμε να τα δούμε!!!

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ:Όλα τα εδέσματα που θα φτιάχνετε με τα χεράκια
σας, κατά την διάρκεια της Μ.Εβδομάδας,γλυκά και αλμυρά, να τα
ανεβάζετε για να τα θαυμάσουμε!!

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ, ότι οποιαδήποτε άλλη πασχαλινή δημιουργία ή
κατασκευή σκεφτείτε είναι ευπρόσδεκτη!!!

Μικροί μου καλλιτέχνες έτοιμοιιιι???ΦΥΓΑΜΕΕΕΕ!!!!!
ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΤΑ ΈΡΓΑ ΣΑΣ!!!                             
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Κυρία Αιμη σου πανε τα λουλουδάκια.Μήπως να τα καθιερώσεις;Καλή
Μ.Εβδομάδα. ― CHRISA GOTZAMANI
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