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Μένουμε σπίτι...
και μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!

ELENA GIANNAKOPOULOU 27 ΜΑΡ 2020 21:05

Μαργαρίτα
Φτιάξαμε και εμείς ένα πασχαλινό καλάθι, και είπαμε να σας το στείλουμε
και να σας ευχηθούμε Καλό Πάσχα! Ευχόμαστε η επιστροφή στο σχολείο
να γίνει πράγματι από κοντά!

Μαργαριτάρι μου πανέμορφο και τσαχπινικο το καλαθολαγουδακι σου! Μας
κλείνει και το ματάκι με νόημα! Πολλές γλυκές και ναζιαρικες ευχές κι από

μας! Να περάσεις καταπληκτικά, να γεμίσεις μπαταρίες και να βρεθούμε
σύντομα από κοντά που τόσο μας έλειψε! Πολλά γλυκά φιλάκια στα ροζουλί

σου μαγουλάκια! 💕💞🐰❣ 😘🍭💋😍 ― EMI SABOURDANI

Μαργαρώ να έχεις ένα υπέροχο και ξεκούραστο Πάσχα! 🐣🐔😽🐇Μας
έλειψε η φατσούλα σου! 😍Ελπίζω να σε δούμε σύντομα στο σχολειο!

Απίθανο το καλαθάκι σου!!!💯👏🐞👌❤ ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γεωργια 🐣🐤🐥
Φτιάξαμε μια καρτουλα!! Καλό Πάσχα σε ολους🥰

Γλυκιά μας Γωγουλα με τις όμορφες κατασκευές! Μούρλια τα κοτοπουλακια
σου! 🐣🐥Καλό Πάσχα! Με υγεία, αγάπη και με ανυπομονησία να τα πούμε

επιτέλους από κοντά! Να περάσετε υπέροχα! 💞💕😘💋😍
― EMI SABOURDANI

Πολλές γλυκές 🍬ευχές και από μένα καραμελένια μου! 🍬Να περάσεις
όμορφα και να ξεκουραστείς! Εύχομαι να σε δούμε σύντομα από κοντά! Η

κάρτα σου υπέροχη! 🤩👏🐣🐔Φιλάκια στα μαγουλάκια σου!!!😘💋😽
― ELENA GIANNAKOPOULOU

VLANT

Μα τι να πω τώρα? Τι καταπληκτικό καλαθάκι έφτιαξες! Υπέροχο
ανοιξιάτικο με τις πεταλουδιτσες του! ΜΠΡΆΒΟ ΜΠΡΆΒΟ ΜΠΡΆΒΟ!

ΦΟΒΕΡΟΣ! 💞💕❤ 😍🤩👏🏆🦋🏅🦋 ― EMI SABOURDANI

Βλαντούκο τι όμορφο!💕😍🤩👏👌❤ 🐞💯 Με τι το φτιάξατε; Με μπωλ
τυριού; ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Κωνσταντινος

Αχ αυτά τα μικρούτσικα χεράκια είναι για φίλημα!!! 😘Και εμείς σε αγαπάμε
Κων/νε μου! ❤ 💕Υπέροχα τα σχεδιάκια σου! 💯👌Εύγε!!🏅🏆

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντίνε μου γλυκέ και αγαπημένε! Για δάγκωμα είσαι! Σ αγαπάμε
πολύ! Πανέμορφη η ζωγραφιά σου! Μπράβο σου αγόρι μου! ❤ 💕💞🐇🐥🐰

🐣👏🏆 ― EMI SABOURDANI

ΚΛΑΘΑΚΙ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ #ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ
ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ)

🐞😘👏🤩😍 ― EMI SABOURDANI

❤ 💕🐞🌹💐🌻🌼 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΡΟΛΑΚΙΑ #ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΑΠΟΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΑ ΞΕΤΡΥΠΩΣΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

spiti ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ) ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μπράβο Κωνσταντια μου! Πολυπράγμων από μικρή! Πανέμορφα όλα τα
κουνελοκοτοπουλακια σου! 🐣🐰🐥🐇🤩💯👏 ― EMI SABOURDANI

Καταπληκτικά!!😍💕❤ 💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ #ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Τα λαγουδοκοτοπουλακια σου είναι υπέροχα μικρή μου νεραιδουλα! Καλό
Πάσχα κορίτσι μου! Να περάσεις όμορφα! 🐥🐰🐣💕😍❤ 😘

― EMI SABOURDANI

Μέσα στο χρώμα ή ζωγραφιά σου πριγκιπέσσα 😍💯 Μπράβοοοο 🐇🐰🐣🐔
🏆👑 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΛΑΘΑΚΙ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΠΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΡΑΟΥΛΕΣ
ΚΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΑΡΤΙ)
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Κι άλλο? Μα τι ακούραστο κορίτσι είσαι εσύ? Βαψε πολλά αβγά για να τα
γεμίσεις! Είσαι φοβερή! ΜΠΡΆΒΟ Κωνσταντια μου! 🏅💯💕🐣🐰🐥💞🤩

― EMI SABOURDANI

Μα πόσα καλάθια πια Κωνσταντία; 😲 Σου αρέσει να δημιουργείς βλέπω!!
Μπράβο!👌🏅🤩👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΛΑΘΑΚΙ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΠΟ ΚΟΥΤΚΙ ΒΑΣΗ ΚΑΦΕ)

Μα τι ιδέες και τι ευφάνταστα σχέδια! Σαν αυτοκινητάκι με ρόδες! Εύγε
κοριτσάκι μου! 😍🐇🐥🐰🐣💕💯🏅 ― EMI SABOURDANI

Έχεις πάρει φόρα και ποιος σε σταματάει!!! Υπέροχο Κωνσταντία, εύγε!!👏
🏆🐔🐇💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΛΑΘΑΚΙ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Μα τι όρεξη και τι υλικά έχετε! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΌ και αυτό! Super! 🐣🐰
🐥🐇😍💞💯💕 ― EMI SABOURDANI

Απίθανοοοοοο!!!💕😍🤩👏🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΑΛΑΘΑΚΙ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Κωνσταντια μου γλυκιά! Μα τι όμορφο καλάθι! Χαρτόνι είναι αυτό και το
σχεδιασες? Μπράβο σου! 🐇🐥🐰🐣🏅🏆🤩💯💕 ― EMI SABOURDANI

Πανέμορφο Κωνσταντία, μπράβο!👌🏅🐔🐣🐇💯
― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
Καθοδήγησε το ροζ πλασματάκι να φτάσει στα κατάλληλα σημεία! Το νου
σας στα γαλάζια φαντασματάκια!

ΠΑΣΧΑ 2
Maze chase - Run to the correct answer
zone, whilst avoiding the enemies.

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER
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Στρουμμπουλοί, στρουμπουλοί!!! 😆 Μπράβο Στεφανάκο!!!🐰🐇🐣🐔💯
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ωωρε κάτι κοιλαραδες! Στεφανή μου δίαιτα θέλουν 🤣! Έκανες
καταπληκτική δουλειά! Μπράβο μπράβο! 🐣🐰🐥🐇💯🤩🏆🏅

― EMI SABOURDANI

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Ασημενακι πανέμορφα τα λαγουδοκοτοπουλακια σου! Καλό Πάσχα και σε
σένα κουκλίτσα! Super! 🐇🐥🐰🐣💕❣ 🤩 ― EMI SABOURDANI

Χαχα,,,😆 Μικρά και χαριτωμένα τα σχεδιάκια σου σαν και εσένα μικρή
μου! 🐰🐇🐣🐔Πώς πήγε το ραντεβουδάκι;;;;🧐😍💕

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γεωργια 🥰

Γωγουλακι μου φώτισε ο τοίχος με την ζωγραφιά σου! Τι Χαρούμενα και
ζωντανά χρώματα! Και η ευχή σου τόσο όμορφη και γλυκιά! Σαν εσένα!

Μακάρι να βγει αληθινή! Μπράβο Γωγω μου! Super προσπάθεια! 👏💯🐣
🐥🐰🐇❣ 💕💋 ― EMI SABOURDANI

Γωγουλίνα την έκανες καταπληκτική!💯🏅 Ωραία χρώματα, ωραία σχέδια,
ωραία γράμματα!!! Αγάπη και υγεία λοιπόν...💕❤  Τι άλλο να θελήσει

κανείς; Μπράβο!🐇🐰🐣🐔 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Θοδωρης

Το αυγο ειναι βαμενο με δακτυλομπογια καλο πασχα ― KATERINA2515

Βάλατε και αβγουλάκι! Μα τι όμορφος ανοιχτοματης λαγουδακος είναι
αυτός! Με τις μουστακαρες του! Τέλεια και η ιδέα του αβγού! Μπράβο

Θοδωράκη μου! Και του χρόνου παιδί μου! 🐰🐇🏆🏅🤩💯👏❣ 💕
― EMI SABOURDANI
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Μπράβο Θοδωρή! Ωραίοοοο!!!🥚🐇🐰💯👏👌😍🤩
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Στεφανακο πανέμορφο! Και με την ωραία σου ευχουλα! Ευφάνταστο και
δημιουργικό! Και του χρόνου αγόρι μου! Μπράβο σου! 💯🏅🏆🐇🐰🐣🐥🤩

― EMI SABOURDANI

Μπράβο Στεφανάκο! Σκέψου με τι θα το γεμίσεις!!!❤ 😍👏👌❤ 🥚🥚
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γιωργος

Βρε καλώς το παιδί! Κι εσύ Γιώργο μου έχεις τρέλα με τις πράξεις? Άριστος
κι εσύ! Μπράβο σου! 🐰🐇🤩👏🏆🏅💯 ― EMI SABOURDANI

Γιωργάκη χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και στο δικό μας padlet! Τρομερός
και φοβερός και ο δικός σου κούνελος! Αχτύπητο δίδυμο τα αδερφάκια!!!🐇

🐰💯👏👌😍🤩🏅❤ ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Θοδωρης
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Θοδωρή μου βρήκες μεγάλο ενδιαφέρον στις προσθαφαιρεσεις βλέπω..
Χαίρομαι που σας άρεσαν τόσο πολύ! Μαθηματικό θα σε κάνουμε.. Το

μυαλό της παρέας! Μπράβο σου! Εξαιρετικά! 🐰🐇🤩👏🏆🏅💯
― EMI SABOURDANI

Μπράβο Θοδωρή για την όρεξή σου,🏅💯👏👌😍🤩🐇🐰 μπράβο και στη
μαμά που έχει αναλάβει το ρόλο του εκτυπωτή!!😉

― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΑΥΓΟΥ"
Το ζητήσατε να το παίξετε ξανά και ορίστε νατο! Γιατί χατίρια δε χαλάω!!!
😁

Πού έκρυψε 🧐 η πονηρή και η ανακατώστρα μάγισσα το αυγό 🥚 του
Λαγού; (Παρατηρήστε καλά ποιο αυγό έχει ο λαγός στην 1η διαφάνεια
Κοιτάξτε χρώματα και σχέδια!)  

Είσαστε έτοιμοι; Πάρτε χαρτί και μολύβι και λύστε όλους τους γρίφους!  

-Κάθε δοκιμασία που θα τελειώνετε, θα σας δίνετε ένα νούμερο 🎰
που θα πρέπει να το σημειώνετε στο χαρτί σας! 
-Στη διαφάνεια με το 🔎μεγεθυντικό φακό🔍 🧐, ψάχνουμε να βρούμε
τη σωστή (κόκκινη) λεξούλα! Όταν τη βρούμε την κλικάρουμε! 
-Όταν σας δοθεί στο τέλος ο χάρτης🗺 , θα πρέπει να μετακινήσετε  μία
μία τις εικόνες για να βρείτε🔎 το αυγό που έχασε ο καημένος
λαγουδάκος!🐇🐰 

🔎ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΚΡΟΙ  ΜΟΥ🧐 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ!!!🔍 

Copy - Το κυνήγι των κρυμμένων
αβγών by Xrysanthi Kalikantzaros
on Genially
συνέχεια συνέχεια Θα αφήσω εδώ το
αβγό μου και θα πάρω έναν υπνάκο !
Ξύπνα λαγέ ! Η μάγισσα σου πήρε το
αβγό ! συνέχεια Χάθηκα ψάχνοντας το κρυμμένο αυγό, μακάρι να με
βοηθούσε κάποιος !!! Λαγέ! Θέλεις βοήθεια; συνέχεια Η μάγισσα
Ανακατωσούρα έκρυψε το αβγό μου , αλλά δεν ξέρω πού...

GENIALLY

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ"

Μικρά μου σαϊνάκια...😁 

Με τα γνωστά σύνεργα που όλοι ξέρετε και δουλέυετε τόοοσο καιρό,
ελάτε να φτιάξουμε ένα όμορφο,ευφάνταστο καλαθάκι για να βάλουμε
μέσα τα αβγά που θα βάψουμε το Πάσχα!!🐔🐣 

Σας δίνω κάποιες ιδέες κατασκευών παρακάτω,αλλά περιμένουμε και τις
δικές σας!😉 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτινα πιάτα και ποτήρια κουτιά από γάλα
και ότι άλλο "κατεβάσει"το πανέξυπνο μυαλουδάκι σας! 

Εμείς περιμένουμε πάντα τις ιδέες σας!! 
Πολλά λαχταριστά φιλιά!!😘💋😘💋 

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Κατασκευή πασχαλινου καλαθιού. 
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Μωρέ μπράβο! Έτοιμα τα είχες Θωμακο? Όμορφες ιδέες και οι δύο! Τα
γεμισες κιόλας! Μπράβο σου δουλευταρα μου! 🐰🤩👏🏆🏅💯🐣

― EMI SABOURDANI

Έλα ντε.... Στον κόρφο σου τα είχες κρυμμένα; 🧐Πότε πρόλαβες; 😆Ώραια
τα έκανες....💯👏👌 Και μιας και τα λέμε.... Πού ήσουν σήμερα κύριε; 🧐2

ώρες κοπάνα;;;🧐🧐🧐🧐🔎🔎 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γεωργια!
12 μαθητές 

Αα να και ολοκληρωμενοι οι μαθητές! Μπράβο Γωγουλακι μου! Έκανες
πανέμορφη δουλειά! Super! 😇💯🏅🏆👏🤩❤ ― EMI SABOURDANI

Γεωργία έκανες καταπληκτική δουλειά!!!😍💯👏👌 Και οι 12 πανέμορφοι!!
😇😇😇😇 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Κατασκευή πασχαλινό καλάθι. Για την ώρα άδειο αλλά θα το γεμίσουμε
με τα αυγά μας την άλλη βδομάδα
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Ωω να μια ωραία ιδέα με κουτί εε? Με ύφασμα το εντυσες?
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ! Έτοιμο για γέμισμα Σπυρετο! Μπράβο σου! 🐇🤩👏🐰🏆

🏅💯🐣 ― EMI SABOURDANI

Αααα.. πολύ ντελικάτο το καλαθάκι σας!!!💯👏 😍Μπράβο👌!! Σπυρέτο... δε
μου είπες... Το ξανάπαιξες το παιχνίδι με το αυγό του λαγού;🧐 Τις πέρασες

όλες τις δοκιμασίες;🔍🧐🧐🧐 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΟΙ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ 😇 ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ"
Μικρά μας μαθητούδια!!! 
Παίξτε με το παιχνίδι μνήμης (Στέφανε  
πρόλαβα και στο ετοίμασα τελικά...) με τους 12 μαθητές του Ιησού! 😇
Εγώ που το έπαιξα.., δυσκολεύτηκα λιγουλάκι ομολογώ! 😁Εσείς άραγε
..., θα τα καταφέρετε καλύτερα από εμένα;😉 
- Για το παιχίδι μνήμης, μαθητή με μαθητή πατήστε εδώ.  
- Σύνδεση μαθητή με το αντίστοιχό του γράμμα, εδώ (πιο εύκολο) 

Στη συνέχεια, ζωγραφίζουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου, με χρώματα της
αρέσκειάς σας! (Προσέχουμε την ενδυμασία  εκείνης της εποχής...)
Αριθμούμε τον κάθε μαθητή και τον αντιστοιχούμε με ένα όνομα!  

Δεν ξεχνάμε: Ωραία σχέδια, ξεκάθαρα γράμματα και κυρίως....
δημιουργίες δικές σας!!😊 

ΦΙΛΟΥΜΠΕΣ!!!😘😘😘

"ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ"
Για τους λάτρεις των παζλ...😉😇 
Με πολλή αγάπη!!!💕❣ 😍💞 

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ - jigsaw puzzle
(35 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

"Η ιστορία του Πάσχα"
🥚🐣🐥🐔🐓

Όπως σωστά καταλάβατε, την εβδομάδα αυτή θα μιλήσουμε για το
Πάσχα...😇 

Για να είναι λίγο προετοιμασμένα τα παιδιά για το θέμα, δείτε τα
παρακάτω βιντεάκια που είναι ειδικά διαμορφωμένα για μικρά παιδιά! 
1 Για την Σταύρωση πατήστε εδώ 
2 Για την Ανάσταση εδώ 
3 Για την Ανάληψη εδώ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΡΙΟ!😉
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Καταπληκτικοι!! 😍👌😍👌😍💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΊ 😇💯🏅🏆👏🤩 ― EMI SABOURDANI

Πςςς.... 😍Επαγγελματική δουλειά μιλάμε!!!😇😇 Στέφανε είσαι και ο 1ος!
Εύγε!!!💯🏅👏👌🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Στεφανή μου φοβερή δουλειά! Βρε τι είσαι εσύ? Άψογος! 😇💯🏆🏅👏
― EMI SABOURDANI

"ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"
Θαυματάκια μου μικρά...😊😍 

Αφού παρακολουθήσετε τα βιντεάκια και θυμηθείτε τα θαύματα που
έκανε ο Χριστούλης,αποτυπώστε με τον δικό σας,μοναδικό τρόπο,το
θαύμα που σας άρεσε ή σας εντυπωσίασε περισσότερο!😉😍 

Δείτε τα θαύματα του Ιησού, πατώντας εδώ, εδώ και εδώ 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ:Γράψτε ποιο θαύμα ζωγραφίσατε και φυσικά
όνομα,επίθετο,ημερομηνία! 

Περιμένουμε τα μικρά σας αριστουργήματα!! 
Πολλά αγαπησιάρικα φιλάκια!!💋😘💋😘💕❣ 
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Κωνσταντινος

Ο Ιούδας τιμωρία για την πράξη του? Μόνος του? Φοβερός κι αυτός!
Super! 😇👏🤩🏅🏆💯 ― EMI SABOURDANI

Στην απομόνωση ο Ιούδας!!! Χαχα.... 😁Μπράβοοοο, μπράβοοοο!!!😇😇🏅
👏🏆💯🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντινος

Ουαου Κωνσταντίνε! Μα τι ωραίους τους έκανες! Μπράβο σου αγόρι μου!
💯🏆🏅🤩👏😇 ― EMI SABOURDANI

Τους έκανες απίθανους!!! Μπράβο Κων/νε!!! ❤ ❤ 😍😁😇🏅👏💯🏆Έκανες
καταπληκτική δουλειά!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Του Σπύρου του έκανε εντύπωση το θαύμα το πώς εμφανίστηκαν τόσα
ψάρια

Μπράβο Σπυράκο! Να είχαμε λίγα κι εμείς τώρα! Super! 🤩👏💯🏆🏅
― EMI SABOURDANI

Σπάιρους πάρα πολύ ωραία η ζωγραφιά σου💯🏆👏! Είσαι ΤΡΟΜΕΡΟΣ!!!
😍😍😁👌 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
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Αυγό ποιο αυγό

Πού πήγαν τα αυγά Σπύροοοοοο;;;; Μπράβο σου!!!
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τα κίτρινα είναι τα αυγά 🐣 😆 τα έβαλε πάνω σε άχυρα☺ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ζαβολιαρικα κοτοπουλακια Σπυράκο.. Σαν εσάς.. Ψάχνει μετά η μαμά.. 🤣
Και ολοστρογγυλα γράμματα! Μπράβο σου! 🐣🐥🏅🏆💯😁

― EMI SABOURDANI

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Είμαι τόσο χαρούμενη με την πρόοδο που έχετε σημειώσει, πραγματικά! ☺ 
Βλέπω το σχέδιό σου Κωνσταντία μου και νιώθω πως έχετε κάνει τρομερά

"άλματα"🤩 Παρά τις δύσκολες συνθήκες του μαθήματος.. Τι να πω.... Η
εργασία σου είναι εξαιρετική!!!💯Την βλέπω και συγκινούμαι... Μεγάλο

μπράβο!!!👌👏🏆😇 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κωνσταντια μου γλυκιά συμφωνώ απόλυτα με την κ. Έλενα.. Η πρόοδος, η
θέληση η διάθεση που έχεις είναι αξιοθαύμαστη! Είστε όλοι ήρωες σε

δύσκολες συνθήκες! Η εργασία σου είναι απίστευτα όμορφη και επιμελής
όπως όλες άλλωστε! Πολλά πολλά πολλά ΜΠΡΆΒΟ κοριτσάκι μου! 👏🏅😇

🏆💯😍💕❣ ― EMI SABOURDANI

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Οι 12 Μαθητές του Ιησού 

Ωωω! Μα τι λεπτοδουλεια! Τι θα γίνει με σας? Σε τι επίπεδο φτάσατε πια!
Θωμακο ΠΑΝΈΜΟΡΦΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ εργασία! Τι να πω? Ένας κι ένας
οι μαθητές! Κι εσύ καλύτερος απ όλους! Μπράβο καλλιτεχναρα! 💯🏆😇🏅

👏 ― EMI SABOURDANI

Πςςςςς..... Αστέρι ⭐ο Θωμάς! (Όχι ο άπιστος... Για σένα μιλάμε... 😁)
Φοβερή δουλειά Θωμάκο! 💯Παρατήρησα πως έκανες πιστή αντιγραφή

ακόμα στα χρώματα ακόμα και στη φαλάκρα!!! 🧐 Θα μπορούσες,
(φαντάζομαι το ξέρεις) να βάλεις τη δική σου πινελιά! Δε χρειάζεται να

κάνουμε πιστή αντιγραφή... 😉Όπως και να έχει, θα συμφωνήσω με την κα
Αίμη.. Ένας κι ένας οι μαθητές😇 και εσύ 1ος και καλύτερος!!!🏆💯🏅👏👌

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
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Σπύρο αλήθεια .λες εσύ το έκανες αυτό τώρα; Έχεις γίνει και ο 1ος
ζωγράφος! Τις πράξεις θα τις παίζεις στα δάχτυλα φάτσα!!! Είσαι

ΦΟΒΕΡΟΣ!!!💯👏😍🏅🏆🐰🐇 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπυράκο κόντεψα να χάσω την εργασία σου.. Μα τι αλάνι είσαι! Τι να πω..
Η πρόοδος σου είναι αξιέπαινη παιδί μου! Όλα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΆ! Μπράβο

σου! 🐇🐰🏅🏆💯👏🤩 ― EMI SABOURDANI

VLANT

Μπράβο Βλαντούκο!!! Καταπληκτική η ζωγραφιά σου!!!🥚🐣🐔🐔👌💯👏🏅
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γειά σου Βλαντουκο με τι υπέροχες ζωγραφιές σου! Μπράβο! 🐔🐥🐣💯🏅
🏆 ― EMI SABOURDANI

VLANT

Έκανες και τις πράξεις βρε θηριάκι;;; 😁 Το ζωγράφισες βλέπω και πολύ
προσεχτικά!!!🏆💯👏🏅 Μπράβο Βλαντούκο μου!!!💕❤ 🐰🐇

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι νοικοκύρης είσαι! Πράξεις και ζωγραφική υπέροχα! Μπράβο
χαχανουλη!! 🐰🐇🏆🏅💯🤩 ― EMI SABOURDANI

  Κωνσταντινος
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Μπραβο Κωνσταντίνε!!❤ 💕🏅👏! Μα τι όμορφα που το έκανες!!! Είσαι
φοβερός!!💯👏👌 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Απίθανο Κωνσταντίνε μου! Τέλεια ζωγραφιά! Μπράβο σου! 💯🏅🏆💕🤩
― EMI SABOURDANI

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙΤΑ ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Κωνσταντια μου καταπληκτική η δουλειά σου όπως πάντα! ΆΡΙΣΤΑ! 🤩👏
💯🏅🏆😍💕 ― EMI SABOURDANI

Καταπληκτική η ζωγραφιά σου Κωνστατία! Το απεικόνισες τέλεια, μπράβο!!
🏅💯👏👌💕😘👍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Θοδωρης  
Ο χριστος που περπατησε στο νερο και τα ψαρια που εδωσαν στον κοσμο 

Θοδωράκη μου δυο σου άρεσαν και σένα? Πολύ ωραία απόδοση των
θαυμάτων! Μπράβο σου! 🏆🏅💯👏🤩 ― EMI SABOURDANI

Αυτό το θαύμα βλέπω άρεσε στα περισσότερα παιδιά! Πολύ ωραία η
προσπάθειά σου Θοδωράκο, εύγε!!👏👌💯💕🏅👍🏆

― ELENA GIANNAKOPOULOU
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💕Απλά υπέροχο 💕💯👏🏅😍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι λες τώρα βρε Στεφανή? Τι να πρωτοσχολιασω.. Γράμματα
ζωγραφική.. Όλα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΆ! ΜΠΡΆΒΟ ΜΠΡΆΒΟ ΜΠΡΆΒΟ

ΜΠΡΆΒΟ! 💯🏆🏅👏💕❣ ― EMI SABOURDANI

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Τα θαύματα του Ιησού 

2 θαύματα Θωμακο? Μάλλον δεν ήξερες ποιο να διαλέξεις.. Χάχα! Τέλεια
τα ζωγράφισες! Ο Χριστός πασπαρτού και στα 2 ένας εε? Μπράβο

ποντικάκι! 👏🏅🏆💯💕❣ ― EMI SABOURDANI

Το 1ο με είχε εντυπωσιάσει και εμένα μικρή θυμάμαι... Μπράβο Θωμάκο!
💕👌👍Εξαιρετική η εργασία σου!!!👏🏅🏆💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΑΣΗΜΕΝΙΑ)
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Ασημενάκι μου... Το έκανες πανέμορφο!!! 😍👏👍Μπράβο ποντικάκι 🐇🐰
💕💯🏅❤ ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μικρή ζουζουνελ! Μας έλειψες! Απίστευτα όμορφη δουλειά Ασημενακι μας!
Μπράβο μπράβο! 👏🏅🏆🐇🐰❣ 💕😍 ― EMI SABOURDANI

ΛΑΓΟΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Και οι προσθέσεις τελειωμενες! Εύγε Κωνσταντία! 🐇🐰👏🏅🏆
― EMI SABOURDANI

ΛΑΓΟΣ-ΣΧΕΔΙΟ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Μπράβο Κωνσταντια μου! Το τελείωσες εε? Ελπίζω να μην σε κούρασε!
Άριστα 10! 💯👏🏅🏆❤ ― EMI SABOURDANI
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Μπράβο πριγκιπέσσα! 🐇Φαντάζομαι "έπαιζες στα δάχτυλα" τις πράξεις!
Άλφα με τόνο!!!👌👍👏🏅🏆💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

"Πασχαλινές Προσθεσο-αφαιρέσεις"
🥚🐣🐔🐓💕

Για όσους μας το ζητήσανε  και φυσικά για όσους έχουν όρεξη για
μαθηματικούλια!😊 

(Όπου δεν έχει πράξη, το αφήνουμε λευκό!) 

🐓"ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΒΡΑΔΥ"🐔

Γεωργια!!!
Δικές της δημιουργίες! Ο κύριος κ η κυρία Ρολουδη

Παίζει κουκλοθέατρο με αυτά ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Γωγούλινα τι όμορφες δημιουργίες είναι αυτές😍; Στρουμφοκαταπληκτικές,
εύγε!!!💯🏆👏💕👌 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Κουκλοθέατρο? Τι όμορφη ασχολία! Κι έφτιαξες και υπέροχες κατασκευές!
Super κούκλα! 💯👏🏅🏆💕❣ ― EMI SABOURDANI

Γεωργια!!
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Έκανες σωστά όλες τις προσθέσεις Γεωργία, μπράβο!🥚🦖🦕🌴👏
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αα και οι προσθέσεις! Εσύ έκανες δουλειά! Μπράβο Γωγουλα! 💯👏🏅🏆
― EMI SABOURDANI

Γεωργια!!
Ένα αυγό,  ποιο αυγό 

Ώρε καρδούλα και κακό, χαχα😁! Φοβερή η ζωγραφιά σου μικρή
πριγκιπέσσα!💕❤ 💯🏆👏🏅🐔🐓🐣 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι κοτετσι είναι αυτό? Μέσα στην καρδούλα και στην αγάπη! Μπράβο
μικρή μου! 🐣🐥🐔🏆🏅👏💯❣ 💕 ― EMI SABOURDANI

"ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Τυραννοσαυράκια μου...🦕🦖 

Για να κλείσουμε το θέμα με τους δεινόσαυρους και να γίνει μια εισαγωγή
στο Πάσχα δείτε την ιστορία παρακάτω και ζωγραφίστε ότι σας
εντυπωσίασε!!😍🤩 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ:Όνομα,επίθετο,τίτλο παραμυθιού και ημερομηνία... 
Περιμένουμε τις δημιουργίες σας!! 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ,ΥΠΕΡΟΧΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!!😁😊 
Πολλά τυραννοσαυροφιλιά!!!🦕❤ 💋😘 

Πασχαλινό παραμύθι | παραμύθι
για παιδιά | Αυγό ποιο αυγό | από
τις Ατέλειωτες Ιστορίες
VideoLink lets you share videos on
YouTube easily, without distracting third-
party content or advertisements.

VIDEO.LINK
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ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Πασχαλινές προσθεσο-αφαιρεσεις 
(δεν ήθελε να αφήσει τίποτα λευκό) 

Χάχα! Βρε Θωμακο τι μεράκι τι όρεξη είναι αυτή? Και τα βρήκες και όλα
σωστά! Ο λαγουδακος είναι λες κι έφαγε σοκολάτα 😅🤣!Εύγε ζουζουνακο!

🐰🐇🤩💯👏🏅🏆 ― EMI SABOURDANI

Τουλάχιστον άφησε τα δόντια του λαγού λευκά! Τέτοια φόρα πια; Μπράβο
μικρέ Αϊνστάιν! Τα πήγες περίφημα!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Θοδωρης 
Αυγο ποιο αυγο 

Να και τα όμορφα κοτοπουλακια του Θοδωρή μας! ΑΠΊΘΑΝΑ! ΜΠΡΆΒΟ
ΣΟΥ! 🐔🐥🐣🤩💯👏🏅🏆 ― EMI SABOURDANI

Θοδωρηηηη....μα τι όμορφα που τα έκανες!!! 😍💕Έχεις και εσύ
καλλιτεχνικό χεράκι, εύγε!!! 🏆💯🥚🐣🐔 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΚΟΤΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ-ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΑΥΓΑ(ΗΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Εντάξει τι να πω τώρα.. Μα τι δημιουργικό κορίτσι και ανήσυχο πνεύμα! Τα
έχεις αποδώσει εξαιρετικά όλα Κωνσταντία μου! ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΆ! ΜΠΡΆΒΟ!

💕🐔🏅👏💯 ― EMI SABOURDANI

Πω πω... Πόση δουλειά και πόσο όμορφη δουλειά.. 💕💯👏Απίθανα όλα
Κωνσταντία μας💕😘😍🥚🐣🐔 ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ-ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ-ΚΑΡΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Και κάρτα? Εσείς είστε μπροστά.. Πανέμορφη! Θα φτιάξουμε καρτουλες
βέβαια.. Τέλεια ιδέα! Το κοτοπουλάκι με το υπέροχο μαλλί! Εύγε μικρή μου!

🐣🐔👏🏅💯🤩 ― EMI SABOURDANI

Υπέροχη κάρτα!!! Μπράβο Κωνσταντία για τη δημιουργικότητά σου!!! 💯🏆
👏🥚🐣🐔💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΕΝΑ ΑΥΓΟ, ΠΟΙΟ ΑΥΓΟ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΤΑ 9 ΑΥΓΑ! ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Κωνσταντια μου τι λες τώρα? Έκανες και την αφαίρεση? Σημασία στη
λεπτομέρεια πάντα! Η κοτουλα πολύ τσαχπινουλα χάχα! Μούρλια η

ζωγραφιά σου! Μπράβο μπράβο! 🐔🐥🐣🏅👏💯🤩💕 ― EMI SABOURDANI

Φοβερή όπως πάντα!!! Δε σου ξεφεύγει τίποτα 💯👏🏆🐣🐔💕
― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Αυγο ποιο αυγό!!! 

Καλά έχω πάθει πλάκα Θωμακο με την λεπτομέρεια που έφτιαξες την κότα
και τα ζαβολιαρικα κοτοπουλακια! Μα τι παιδιά Πικάσο έχουμε εμείς! Όλα
στην εντέλεια! Άψογος! Μπράβο! 🐥🐔🐣🏅👏🏆💕💯 ― EMI SABOURDANI

Φοβερός καλλιτέχης!!!! 😊👏💕💯🐔🐓Παραδίδεις και μαθήματα;;;😁
― ELENA GIANNAKOPOULOU
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※※※※※※

Στέφανε μεγαλουργείς!!! 🏆👏💯Η ζωγραφιά σου μας γέμισε με φως και με
χρώμα!!! 🐔🐓🐥ΤΕΛΕΙΑ!!!💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Στεφανακο τι ζωγραφιά είναι αυτή! Μέσα στην ομορφιά, το φως και τη
λάμψη! Μα τι υπέροχα σχέδια! Ξέχασες βέβαια τον τίτλο της ιστορίας..

Παρόλα αυτά όλα είναι άψογα! Μπράβο σου! 💯👏🏅🐣🐔🐥🏆❣ 
― EMI SABOURDANI
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