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Μένουμε σπίτι...
και μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!

ELENA GIANNAKOPOULOU 27 ΜΑΡ 2020 21:05

"ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ"
🦕🦖🌴🦕🦖🌴🦕🦖🌴

Δείτε όλα όσα μάθαμε για τους Δεινόσαυρους🦕🦖 αλλά και όσα δεν
προλάβαμε να δούμε ή να παίξουμε..., ακόμα και τις εργασίες των παιδιών
χωρισμένες ανα κατηγορίες! 
🦕💕🦖💕🦕💕🦖

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!!! 
😘Φιλάκια πολλά!!!😘

Παιδόραμα
από τον/την Γιαννακοπούλου Ελένη

SCH

ΓΕΩΡΓΙΑ

Αα Γωγουλα εσύ το έκανες στον υπολογιστή έτσι? ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ!
ΜΠΡΆΒΟ σου ζουζούνα! 🦕🌴💯👏🏆🏅🤩❣ ― EMI SABOURDANI

Μμμμ.... Ωραία και εντυπωσιακή και αυή η ιδέα Γωγούλα!!!💕👌 Αλλά να
που καμιά φορά μπερδεύεται ο υπολογιστής και κάνει και 'λαθάκια" όπως

με το φυτό που βγήκε κίτρινο αντί για πράσινο! 😉Προτιμώ με τα
θαυματουργά χεράκια σου που κάνουν υπέροχα πράγματα!!!😍 Μπράβο σου

όμως! Έκανες σωστά όλες τις πράξεις!!💯🏆🦖🦕👌
― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ"

Δεινοσαυροζουζουνάκια μου...🦕🌴🦕 
Όποιος έχει δεινοσαυράκια-παιχνίδια στο σπίτι ας αποτυπώσει τον
σκελετό τους πάνω σε πλαστελίνη ή αν έχετε όρεξη και διάθεση σε
αλατοζύμη αφού την φτιάξετε μόνοι σας!Ακριβώς όπως τα είδαμε στο
μάθημα!!😉 

ΚΑΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ!!😍👍 
ΠΟΛΛΑ ΔΑΓΚΩΤΑ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΦΙΛΑΚΙΑ!!!💋😘🦕💋😘🦕

"Δεινοσαυροπροσθέσεις"
(Διορθωμένο) 
🥚🦕🌴🦖

Αυτό το φύλλο εργασίας είναι πιο εύκολο από το προηγούμενο! 👌Για
εσάς πια... παιχνιδάκι😁!!! 
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💕ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!💕 

"Λίγα Μαθηματικά & Γλώσσα παρέα με τα
Δεινοσαυράκια"
🌴🥚🦖🦕🌴

Παρακολουθούμε το βίντεο με την περιπέτεια ενός εκκολαπτόμενου
δεινόσαυρου 🥚🦖πατώντας εδώ 

- Για όσους έχουν υπολογιστή στο σπίτι, ας εξασκηθούμε λίγο στις
προσθέσεις - αφαιρέσεις, ����🔟 κάνοντας το επισυναπτόμενο
φύλλο εργασίας🌴🦖Αν κάνετε σωστά τις πράξεις, κάτι θα αποκαλυφθεί
(καλό είναι να έχετε μπροστά σας ένα αριθμητήριο αν διαθέτετε,
διαφορετικά μαρκαδόρους για να καταλάβουν τα παιδιά την πρόσθεση των
συνόλων) 
Υ.Γ. Προσοχή στο γέμισμα της κάθε περιοχής! Όχι "τσαπατσουλιές"😁 

- Για όσους δεν έχουν, κάνουμε τη ακροστιχίδα με τη λέξη
"ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ" 🦕🌴(αν μπορείτε..., βρείτε όσο το δυνατόν
περισσότερες λέξεις με τα ονόματα των δεινοσαύρων!🥚🦖🦕) 
Διακοσμούμε και λίγο το χαρτί μας να πάρει λίγο χρώμα! 🎨 

🦕ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
          👌

ΒΛΑΝΤ

Βλαντουκο πήρες φόρα με τις εργασίες! Μα έκανες απίστευτη δουλειά!
Είσαι για δάγκωμα μικρέ χαχανουλη! Πολλά πολλά ΜΠΡΆΒΟ! 🦕🌴❣ 🏆🤩

💯👏🏅 ― EMI SABOURDANI

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/499500794/06a33aa8fe7f2486b7327a6814293c16/__.png
https://video.link/w/854kc
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/499500794/35abf066619f1af8de7ee4ac82f2af1a/_____.gif
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/904819326/2692998fe4c36ee151bd793dc41439d2/0_02_05_479f5f96e0f80a02b428e8c8a1b38bb3a717ab0caddea0ce9f8b6f99eb444b3e_a71d639f.jpg
https://padlet.com/esabourdani


Μπράβο Βλαντούκο... 💕🦕🦖Ζωγράφισες υπέροχα και έκανες σωστά και
όλες τις πράξεις! 👏🏆💯(κρίμα που δεν προλάβατε το διορθωμένο φύλλο)

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΒΛΑΝΤ

Τι είπες τώρα!!! Τρικεράτοπας με πλαστελίνη;;;😲😍 Ούαου!!!! Είναι
εντυπωσιακότατος!!! 🦕🦖Βλαντούκο απίθανη η ιδέα σου!!!💯💯🏆🏆🏅🏅

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι εντυπωσιακός τρικερατοπας! Τέτοια λεπτομέρεια? Απίστευτα
όμορφος! Μπράβο Βλαντουκο! Εξαιρετική ιδέα! 👏💯🏆🌴🦕🌋❣ 

― EMI SABOURDANI

ΒΛΑΝΤ

Τις έμαθες όλες τις προσθαφαιρέσεις Χαχανούλη; 👏Θα σε εξετάσω στο
σχολείο!!! 😉Υπέροχη και πολύ προσεγμένη η εργασία σου!!!! 🦖🦕Άριστα!!

👏🏅🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι να πω! Η μία καλύτερη από την άλλη! Τι νοικοκύρης είσαι! Έτοιμος
για πτυχίο! Άψογος! ΆΡΙΣΤΑ 10! 👏💯🤩🌴🦕🏅 ― EMI SABOURDANI

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ-ΣΧΕΔΙΟ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΛΑΘΗ...#1οΛΑΘΟΣ: ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΟΔΙΑ
ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4= ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΟΧΙ

3= ΓΚΡΙ, ΓΙΑ ΝΑΒΓΕΙ ΟΛΟΣ ΤΟΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ... ΚΑΙ 2ο ΛΑΘΟΣ:
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΛΑ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ. ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Απίστευτη και η ζωγραφιά σου! Μα τι ωραίος τρικερατοπας! Super! 🦕🌋
🌴🦖💯👏🏆Αα μάλιστα! Εντάξει γίνονται και αυτά τα λάθη! Σημασία έχει

που το πρόσεξε! Μπράβο για την παρατηρητικοτητα κοριτσάκι! 😉😊
― EMI SABOURDANI

ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΥΡΙΑ ΑΙΜΗ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Πολύ σωστή η επισήμανσή σας! 🧐Θα το ανεβάσω πάλι! Μπράβο
Κωνσταντία! 👏💯Δε σου ξεφεύγει κουνούπι!!!😂🤣😉❤ 💕

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Τώρα που το βλέπω μπορεί να μην τον ήθελε το ίδιο χρώμα ή άσκηση.. Να
μην τον ήθελε όλο γκρι.. Για ποικιλία.. Όσο για τα δύο σχέδια χωρίς πράξη

εγώ δεν μπόρεσα να τα βρω είναι η αλήθεια.. Θα το κοιτάξω καλύτερα
― EMI SABOURDANI

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΦΟΝΤΟ ΚΑΙ
ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΚΟΚΚΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΛΙΓΟ
― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Μια χαρά! Καλά έκανε! Φτάνει που το πρόσεξε.. Δίκιο έχει για τα χρώματα..
Μάλλον η εργασία εστίασε περισσότερο στις πράξεις ― EMI SABOURDANI

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
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Και αυτό το πρόλαβες Κωνσταντία μου? Μωρέ τι είσαι εσύ? Επιστήμονας
πραγματικός! Πρώτη μαθήτρια! Μπράβο σου νεραιδουλα! 👏🏆🤩💯🏅❣ 

― EMI SABOURDANI

Σπύρος Σταματόπουλος

Ωωω Σπυράκο τι όμορφη δουλειά! Τα έλυσες όλα βρε θηρίο? Και τέλεια
ζωγραφιά! Υπέροχο! Μπράβο Σπυρετο! 🦕💯🤩🏅🏆👏🌴

― EMI SABOURDANI

Σπάιρους με τόσες προσθαφαιρέσεις το Δημοτικό θα σου φανεί παιχνιδάκι!
😂Μπράβο! 🏆Ήσουν και πολύ προσεχτικός βλέπω και με το χρωμάτισμα!

👏💯🏆 Super!!!💕🦖🦕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Του έδινα παράδειγμα με τα δάχτυλα να μετράει. Και η αλήθεια είναι ότι τα
καταλάβαινε καλύτερα . Δεν το περίμενα. Στο 0 μπερδεύτηκε στην αρχή

αλλά μετά το κατάλαβε ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ

👏💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Στεφανος Αντωνοπουλος 

Στεφανακο μεγάλη πίτα βλέπω! Μη μου πεις ότι έφτιαξες αλατοζύμη!
Υπάρχει κι άλλο ίχνος που δε φαίνεται καλά ή βλέπω λάθος? Το απολίθωμα

πάντως φαίνεται τέλεια! Στεγοσαυρου είναι? Super! 🦕🌴🌋💯🏅🏆👏🤩
― EMI SABOURDANI

Πάρα πολύ ωραίο και το δικό σου απολίθωμα, κύριε Δικηγόρε!!! 💕👏👌
Μπράβοοοο!!🦖🦕💯🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Θοδωρης  
Ακροστιχιδα
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Ουαου Θοδωρή μου έμαθες κι εσύ όλους τους δεινόσαυρους βλέπω! Πωπω
κάτι ονόματα! Καταπληκτικος παλαιοντολογος κι εσύ! Τέλεια εργασία!

Μπράβο σου! 👏🏅🏆🤩💯❣ ― EMI SABOURDANI

Πωπω δύσκολα ονόματα! 🦕🦖Μπράβο Θοδωρή, έψαξες καλά βλέπω!
Εύγε!!💯🏆👏👌❤ 💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αγγελος
Δεινόσαυροεργασία!!!! Αγγελουκο έλυσες σωστά όλες τις πράξεις βλέπω! Υπέροχο το αποτελεσμα!

Με τέτοιο λαμπερό χαμόγελο μάλλον δεν τρώει πολλά γλυκά ο
δεινοσαυρακος! Ελπίζω κι εσύ να μην τρως πολλά.! Super τέλεια! Μπράβο

σου γλυκουλη! 🦖🦕🌴🏅🏆👏💯 ― EMI SABOURDANI

Τόσες προσθεσοαφαιρέσεις δεν θα έκανε ούτε και ο Αϊνστάιν στα νιάτα του!
🤣😂Σε βλέπω έτοιμο για εξετάσεις στη "Μαθηματική Εταιρεία"!! 👌

Μπράβο Αγγελούκο!!!🦖💯🏆👏🦕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Μα τι ακροστιχιδα είναι αυτή? Που βρήκες όλους αυτούς τους
δεινόσαυρους! Βρε τι είστε εσείς? Μήπως να σκεφτείς αντί για δικηγόρος να
γίνεις παλαιοντολογος? Χάχα! Μούρλια η εργασία σου! Μπράβο! 👏🤩🏆🏅

― EMI SABOURDANI

Στέφανε..., Στέφανε.... Στέφανεεεεε... Εκανες τρομερή δουλειά! 💯👌💕Αύριο
θα σε εξετάσω να δω πόσους θα θυμάσαι!!! 😂🤣Άριστα!!!🦖🦕🥚

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Απολιθώματα δεινοσαύρων!!! 🦖🦕

Οούαουυυ!! 😲Έχω εντυπωσιαστεί!!! 😍Μα πόσα δεινοσαυράκια έχεις βρε
Θωμάκο; 🥚🦖🦕Και κάθε αποτύπωμα με διαφορετικό χρώμα!! 🎨Είμαι

εντυπωσιασμένη!!!🏆🏅👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Εντάξει τώρα τι εξαιρετική δουλειά έχεις κάνει Θωμακο? Μα τι νοικοκύρης
είσαι! Διαφορετικό χρώμα για κάθε δεινόσαυρο? Απίστευτα ζουζουνακο!

Μπράβο σου! 🦕🦖🌋🏆👏🏅🤩🏅 ― EMI SABOURDANI

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

Ωωω Κωνσταντία μου έχεις γίνει παλαιοντολογος πρώτος και καλύτερος!
Χάχα! Τα δεινοσαυράκια σου φοβερά! Και τα απολιθώματα τους! Μπράβο

μπράβο μικρή μου εξερευνητρια! 🦕🦖🌋🏅🏆🤩👏❣ ― EMI SABOURDANI

ΔΕ ΜΑς ΒΓΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ. ΚΑΛΑ Η ΠΑΤΟΥΣΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ.ΘΑ

ΣΤΡΑΒΩΘΟΥΜΕ!!!!! ― ΑΝΩΝΥΜΟΣ
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Μπράβο Κωνσταντία μου!💕👌💯 Σωστή παλαιοντολόγος! Μια χαρά
βγήκανε! 🦖🦕🥚Αν ζεσταίνατε λίγο την πλαστελίνη, την περάσετε με πλάστη

μετά για να γίνει λεία η επιφάνεια, θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα!
Μπράβοοο!!👏🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος

Μπράβο Σπυράκοοοο!!! Ωραίες λέξεις και ωραία γραμματακια έκανες!!
Μπράβο ζουζούναρε!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπυρακο τι όμορφη και καθαρή ακροστιχιδα! Γράμματα, λέξεις super!
Μπράβο καλλιτέχνη μου! 👏🏆🏅🤩 ― EMI SABOURDANI

ΔΕΙΝΟΔΑΥΡΟΣ#ΣΧΕΔΙΟ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Αα να και η ζωγραφιά ολοκληρωμένη! Μπράβο μπράβο μπράβο! 🦕👏🤩🌴
💯 ― EMI SABOURDANI

Μπράβο Κωνσταντία μου!💯👏🏆 Αν και είχατε να επιλέξετε μία από τις 2
εργασίες, έκανες και τις 2! 🥚🦖🦕🌴Ελπίζω να μη μου κουράστηκες!😉😘

― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Και τις προσθέσεις! Εσείς είστε έτοιμοι για το δημοτικό πια πανέξυπνα
σαινια! Superκαταπληκτικα! Μπράβο! 🦕❣ 🏅👏🏆💯🌋🌴🤩

― EMI SABOURDANI

Τις λύσατε πρώτα όλες ε; Καλά κανατε! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ#ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Κωνσταντια μου τέλεια η ακροστιχιδα σου! Επιμελής και πεντακάθαρη
πάντα! Συγχαρητήρια ζουζουνάκι! 💯🏆👏🏅🦕❣ ― EMI SABOURDANI
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Καραρογραμμένη και νοικοκυρεμένη η εργασία σου μικρή μου πριγκιπέσσα
και τα σχεδιάκια σου ένα και ένα!!! Φοβερή δουλειά έκανες κοριτσάκι μου,

εύγε!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ"
Γλυκά μου και σκανταλιάρικα δεινοσαυράκια...🦖🦕 
Ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν δεινόσαυρο φοβερό και τρομερό! 
Τώρα που έχετε γίνει εξαιρετικοί καλλιτέχνες κατασκευάστε με υλικά της
προτίμησής σας το καταπληκτικότερο δεινοσαυράκι!!🦖🌴🦕♨  
Σας δίνω κάποιες ιδέες παρακάτω αλλά κάθε δική σας σκέψη είναι
καλοδεχούμενη!! 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ!!😍 
Περιμένουμε τις θαυμαστές δημιουργίες σας!! 
Πολλά δαγκωτά δεινοσαυροφιλιά!!🦖❤ 🌴🦕♨ 🌋

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ακροστιχιδα δεινοσαυρου

Παναγία μου! Και την ακροστιχιδα? Βρε πόσους δεινόσαυρους έχετε μάθει
εσείς? Είμαστε και επίσημα μια δεινοσαυροταξη! Χάχα! Απίθανη εργασία

Θωμακο! Μπράβο σου! 🦕🌴❣ 🏅👏🏆💯♨ 🌋 ― EMI SABOURDANI

Καλέ.... Τη συμπληρώσατε όλη με τα ονόματα των δεινοσαύρων; 😲😍
Απίστευτο! 👏Έπεσε πολλή μελέτη βλέπω!💯🏆🦕🦖 Ούτε παλαιοντολόγος

τέτοια μελέτη, χαχα!!😁😂 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Καναμε μια μικρη ερευνα στο ιντερνετ γιατι μας ελειπαν καποιοι.Μονο μη
ζητησετε να τα πει γιατι θα "στραμπουληξει" τη γλωσσα του το δολιο!!!Χα

Χα ― GOGOULAKI81 BAL

Χαχαχα.... Τρομερή δουλειά! Ήθελε να κάνει και τις 2 εργασίες;
― ELENA GIANNAKOPOULOU

Είστε και ερευνητές! Χάχα! Παλαιόντολογοι γνήσιοι! Μπράβο σας!
― EMI SABOURDANI

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαθηματικά με τα δεινοσαυρακια

Ουαου! Θωμακο τα έλυσες όλα σωστά βλέπω από την τέλεια εργασία σου!
Δεν περίμενα κάτι λιγότερο! Φαίνεται από την εκπληκτική ζωγραφική που
έκανες! Εύγε αγόρι μου! ΑΡΙΣΤΟΣ για άλλη μια φορά! 💯🏆👏🏅🦕🌴❣ 

― EMI SABOURDANI

Βρε Αϊστάιν.... 🤣😂Τις έλυσες ε;👌👏 Και τα ζωγράφισες τέλεια!!!! 😍💯🏆
Έκανες φοβερή δουλειά! Ελπίζω να μη σε παίδεψα πολύ.... 😉Λιγουλάκι

μόνο!!! Άριστα!!!🏆💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

🌴"Γνωριμία με τους δεινόσαυρους & 🌴
παιχνίδι μνήμης"🌴
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Σας επισυνάπτω ξανά το παιχνιδάκι που παίξαμε στην webex🦕 που θα
το βρείτε εδώ, μαζί με ένα παιχνίδι μνήμης🦖 που θα το βρείτε  
πατώντας την παρακάτω εικόνα (βάλτε πλήρη οθόνη) 
   
🦕ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!🦖 
           💕😘💕

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ
Θα καταφέρεις να βρεις όλα τα
ζευγάρια των δεινοσαύρων;
(Δημιουργός: Γιαννακοπούλου Έλενα)

LEARNINGAPPS.ORG

Γεωργια 🦖
Κατασκευή δεινοσαύρου 

Ουούαουυυυ!!!! 😍😲Είναι τέλειος Γωγουλίνα! 💯👍👌Τρομερή η σκέψη
σου! 💕Βλέπω αποτύπωσες πολλές λεπτομέρειες στην εργασία σου!🥚🦖💯

🏆🌴🦕 Άλφα με τόνο!!! ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γωγουλα αγριευτηκα με το δεινοσαυράκι σου! Είναι τόσο ζωντανό! Τι
δονταρες είναι αυτές! Χάχα! Προσοχή να μη σου δαγκώσει κανένα χεράκι τη

νύχτα! Αν και είστε φίλοι όπως είπες! ΤΕΛΕΙΟΣ είναι! Μπράβο Γωγουλινι
μου! 🦖🦕🌴🌋🏅👏❣ ❤ ― EMI SABOURDANI

ΒΛΑΝΤ

Ουούυ!!!!😲 Ένας τρισδιάστατος Διπλόδοκος, σωστά; 🦕Μα τι όμορφος!!!
Βλαντούκο κάνεις εξαιρετικές εργασίες, μπράβοοοοο!!!!💯👌👍🦖🌴🦕

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ουαου τι κατασκευή έκανες μικρέ μου χαχανουλη! Τι λεπτομερής δουλειά!
Από χάρτινη κούτα είναι και στέκεται τόσο καλά? ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ
Βλαντουκο! Μπράβο σου! 🦕🌴🌋♨ 🏅👏🏆💯❣ ― EMI SABOURDANI

Θοδωρης  
Δεινοσαυρος

Ωωω Θοδωράκη μου τι έξυπνη και δημιουργική ιδέα! Μπαλονιιι! Δεν θα το
σκεφτόμουν ποτέ! Άγριος ο κύριος αυτός! ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ πραγματικά!

Μπράβο μπράβο μπράβο! 🏆🏅👏💯🦕🦖🤩❣ ― EMI SABOURDANI

Μα πόσο ευφάνταστος δεινόσαυρος είναι αυτός!!! 😲😲Είναι ΚΑ-ΤΑ-ΠΛΗ-
ΚΤΙ-ΚΟΣ!!! 👏👏Πολύ έξυπνη η ιδέα σας να χρησιμοποιήσετε μπαλόνι!!! 💯
🏅🏆Μεγάλο μπράβο Θοδωράκο!!!🥚🦕🦖👍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Κωνσταντια με το χεράκι σου το καλλιτεχνικό το έκανες δεινόσαυρο?
Καταπληκτικος φυτοφαγος διπλόδοκος μου φαίνεται! Άψογη δουλειά!

Έτοιμος να ορμηξει στο δέντρο για φαγητό! Μπράβο μπράβο! 🦕🌴🌋💯👏
🏅🏆🤩 ― EMI SABOURDANI

Ουάου!🤩 Καταπληκτικό χεροδεινοσαυράκι! 🦖Αν κρίνω από τα "βελάκια"
στην πλάτη, πρέπει να έκανες έναν Στεγόσταυρο αν δεν απατώμαι, ε; 🦕

Γέμισες και όλο το χαρτί Κωνσταντία, μια οπτασία η ζωγραφιά σου όλη💕
🌴! Εύγε!💯🏅🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Κατασκευή δεινοσαυρου!!! 🦕🦖

Ουαου! Θωμακο τι πρωτότυπος μωβ δεινόσαυρος! Διποδος σαρκοφαγος
φαίνεται έτσι? Πρόσεξε να μην σου ορμηξει με τέτοια κοιλουμπα! Αν και

είναι μάλλον γλυκουτσικος! Είσαι άψογος πάντα! Μπράβο σου! Άριστα! 💯
👏🏆🏅🦖🦕🌴🌋🤩 ― EMI SABOURDANI

Πςςςς.....😍 Μα αυτός δεν είναι τρομακτικός δεινόσαυρος αλλά ένας
ερωτεύσιμος!!! 💕Με τα σχεδιάκια του, την κοιλούμπα του.., με τα όλα του!
🥚🦕🦖🌴 Είναι απίθανος, εύγε👏👍💯🏅🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ουαουυυυ... 🥰😍Στέφανε, τι φοβερός Στεγόσαυρος είναι αυτός; 🥚🦖🦕
Φοβερή δουλειά, μπράβο!!!! 💯👏💕🤩🏅🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Πωπω Στεφανακο μου καταπληκτικος ο δεινόσαυρος σου! Χαμογελαστός
και πανέμορφος! Δημιουργική δουλειά! Μπράβο μπράβο δικηγορακο! 🦕🦖

♨ 🌋💯👏🏆🏅 ― EMI SABOURDANI

Μαργαρίτα
Κατασκευή δεινόσαυρος! 
Το κεφάλι είναι απο αυτά τα χαρτόνια που βάζουν μεσα στα παπούτσια,
και τα υπόλοιπα χαρτόνι απο κουτί που έβαψε, και ασπρο χαρτί για ματια
και δόντια.
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Τι λες τώρα? Μαργαριτάρι μου πιο ζωντανός δεινόσαυρος δεν υπάρχει!
Απίθανη ιδέα και πραγματοποίηση της! Τρισδιάστατο! Πανέμορφος!

Μπράβο ζουζουνιτσα! 🦕🦖🏅🏆🌴💯♨ 🌋👏 ― EMI SABOURDANI

Ουάου!😲 Μαργαρώ έκανες δουλειά φανταστική❤ ! Με πολλή φαντασία και
μπόλικο μεράκι🦖🦕! Δεν έχω λόγια για την κατασκευή σου! Είναι Α-ΡΙ-

ΣΤΟΥΡ-ΓΗ-ΜΑ-ΤΙ-ΚΗ!!!🏅💯👍👏🤩 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Αγγελος
Ραφ ο τυραννόσαυρος!!!

Καλά δεν έχω λόγια Αγγελούκο! Ο Ραφ είναι σούπερ γλυκουτσικος και
χαριτωμένος σαν εσένα! Πολύ λεπτομέρεια έπεσε στην ζωγραφική! Χίλια

μπράβο καλλιτεχναρα μας! 🦕🦖♨ 🌴🏅🏆💯 ― EMI SABOURDANI

"Τα σπάει ο Ραφ"... 🤩Τα σχέδια που έκανες μοναδικά! Τα πάντα στη
λεπτομέρεια! 💯🏅👍👏Εύγε μικρέ Τυραννόσαυρε!!!🦕🦖🌴

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Κατασκευή δεινόσαυρου. επειδή δεν είχαμε πράσινο χαρτί. Είχαμε
γαλάζιο, το έβαψε και το κόλλησε. Τα πόδια είναι με χαρτόνι .

Μια χαρά και πολύ δημιουργικό αυτό που κάνατε! Υπέροχος έγινε Σπυράκο!
Μούρλια το δεινοσαυρακι σου! Μπράβο σου! 🦖🌴🦕🌋♨ 💯🏅🏆

― EMI SABOURDANI

Φοβερός και τρομερός ο Στεγόσαυρός σου!!! 🥚🦖🦕Μπράβο Σπάιρους!!!💯
🏅👍👏💕 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ (ΑΣΗΜΙΝΑ)

Όλα μαζί ζουζουνελ! Καταπληκτικό! Μπράβο σου! 🌺🌹🌸🌷🥀🌼
― EMI SABOURDANI

Ομορφο και νοικορυρεμένο!🌱🥀🌹!! Τι να πω; Τέλειο είναι!!!! Αριστα!!!👏
👍🏅💯🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣΑΥΡΟΣ (ΑΣΗΜΕΝΙΑ)
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Εε μα πόσο του ταιριάζει το όνομά που επέλεξες! Καταπληκτικό τα τος
τσουχτριτσα! Είσαι φοβερή καλλιτέχνις!Πολλά πολλά ΜΠΡΆΒΟ! 🦕🌴🦖🏅

💯🏆❣ ― EMI SABOURDANI

ΧΑΧΑ... ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣΑΥΡΟΣ🌴🦕🦖;;; Μα τι καταπληκτικο όνομα και
πόσο ταιριαστό!💕 Είναι φοβερός Ασημενάκι!💯👏👍🏅🏆

― ELENA GIANNAKOPOULOU

Σπύρος Σταματόπουλος
Ο Σπύρος τον ονόμασε σούπερ δεινόσαυρο 🦖

Χάχα... Τρομερός και φοβερός 😍ο superδεινοσαυρακος🦖🌴🦕 Σπύρο
μου! Μπράβο!!!! 🥚🦕💯👏🏆🏅🌋 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα τι σούπερ δεινόσαυρος είναι αυτός Σπυράκο? Σαν τον σούπερ Σπύρο!!
Υπέροχος είναι! Χίλια μπράβο! 🦕🦖🌋🌴🌳👏🏅💯 ― EMI SABOURDANI

Θοδωρης  
Ο δυνατοσαυρος

"Δυνατόσαυρος";;;;😲 Μα τι απίθανο όνομα είναι αυτό; Και πόσο ταιριαστό
όμως ε; 👍Η ζωγραφιά σου είναι καταπληκτική Θοδωρή μου! Μες στο

χρώμα και στα σχέδια!!! 😍Είσαι φοβερός και τρομερός σαν τον
Δυνατόσαυρό σου!!!🥚🦖🦕💯🏆🏅🌋 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μα φαίνεται πραγματικά δυνατός ο Δυνατοσαυρος σου Θοδωρακο μου!
Όνομα και πράγμα! Μέσα στο χρώμα ή ζωγραφιά σου! Όμορφος! Και πολύ

όμορφα γράμματα! Μπράβο σου αγόρι μου! 🦕🌋♨ 🏅🏆👏
― EMI SABOURDANI

ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Μα όλα πια; Τι παιδί είσαι εσύ; Τριπλό το μπράβο! 🏆🏆🏆Απίθανος και ο
ρουζουλής σου Στεγόσαυρος! 🦕🦖Δεν ξέρω ποιον να πρωτοδιαλέξω!!!☺ 👏

👍🌋😍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU
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Ααα και σε ροζακι? Χάχα! Τρομερός και αυτός! Ένας κι ένας όλοι! Μπράβο
για την όρεξη και το μεράκι σου κορίτσι μου! 🦕♨ 🌋👏💯🏅

― EMI SABOURDANI

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Ήμουν σίγουρη για σένα Κωνσταντία οτι θα έκανες και τα υπόλοιπα
δεινοσαυράκια!!😉 Μα τι γλυκούλικο!!!🥚 Είσαι τρομερή!!! Εύγε!🦖🦕👏🌋

🏅🏆 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Γλύκας και αυτός Κωνσταντία μου! Σαν και σένα!! Μπράβο μικρή μου! 👏
💯🦖🌋🏅 ― EMI SABOURDANI

Μαργαρίτα
Δεινόσαυρος. Πανευκολο είπε ότι ήταν!

Ουαου Μαργαριτακι μου ήμουν σίγουρη ότι θα το βρεις πανεύκολο! Είσαι
τρομερή καλλιτέχνης σε ότι και να κάνεις! Χαμογελοσαυρος? Μα τι

πρωτότυπο και όμορφο όνομα του έδωσες! Σκορπάει χαμόγελα! Πολλά
πολλά ΜΠΡΆΒΟ! 🦕🦖🌋♨ 🏅🏆💯👏❤ ― EMI SABOURDANI

Χαμογελοσαύρος;😄 Χαχα... Είσαι υπέροχη! Και εσύ και το χαμογελαστό
σου δεινοσαύράκι!!!🥚🦕🦖 Εύγε!💯🏅🏆🌋 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ              
Δεινοσαυρος 

Ντίνος? Αλήθεια? Το όνομά του εε? Έτοιμος είναι να κατασπαραξει τα
φύλλα του δέντρου βλέπω! Πεινασμένος ο Ντίνος! Χάχα! Απίθανη εργασία
Θωμακο μου! Με τα όλα της για άλλη μία φορά! Πολλά πολλά ΜΠΡΆΒΟ

🦕🦖♨ 🌋🏅🏆👏💯❤ ― EMI SABOURDANI

Μωρέ τι γλυκούλικο δεινοσαυράκι είναι τούτο!🥚🦕🦖 Και τι ώραια γέμισες
το χαρτί σου! 🎨Στρουμφοκαταπληκτκή η εργασία σου Θωμάκο, εύγε!!!!💯

🏅🏆🌋👏👍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Δημητρης Στ 
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Δημητράκη μου τι ωραία που βλέπουμε μια εργασία σου!Απίστευτο το
δεινοσαυρακι σου! Εύγε! 🦖🦕♨ 🌋🏅🏆👏💯 ― EMI SABOURDANI

Μητσάρα μας έχεις λείψες στο padlet να το ξέρεις! 😍Θέλουμε να σε
βλέπουμε πιο συχνά! Τον έκανες υπέροχο!!! 🥚🦕🦖Μπράβοοοοο!!!💯🏅🏆

🌋👏👍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΒΛΑΝΤ

Παναγία μου ένας τεράστιος και γλυκουτσικος δεινόσαυρος! Βλαντουκο
υπέροχος! Έτοιμος για σκανταλιες! Μπράβο μπράβο! 🦖🌋♨ 👏🏆💯

― EMI SABOURDANI

Απαπαππα.... Ντιρέξ; Όνομα και πράμα! 😄Μπράβο Βλαντούκο!👏👍💯🏅
Είναι απίθανος!😍🦖🌱🦕🌴 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ-ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΣ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Πανέμορφος ο "Στεγόσαυρός" σου Κωνσταντία! 🥚🦖🦕Αν γέμιζες και το
υπόλοιπο χαρτί θα γινόταν ακόμα πιο όμορφη η εργασία σου! 😍Μπράβο!!!

💯👍🌴👏👏 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Μπράβο Κωνσταντια μου! Υποδειγματικο το σχέδιο σου! Καλλιτεχνικό
χεράκι φοβερό! Εύγε! 🦕🦖🌋♨ 🏆👏💯🏅 ― EMI SABOURDANI

Γεωργια 🦖🦕
Δεινόσαυρος Ρεξ !
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※※※※※※

Σου έκανε εντύπωση το όνομα Τυραννόσαυρος Γεωργία ε;🥚🦕 🦖Ποιος
ξέρει τι τύρανος θα ήταν ...Απαπαπαααα! 😵Αν έβαζες και εσύ και τα

υπόλοιπα στοιχεία θα γινόταν μοναδική η εργασία! Έστω και έτσι, έκανες
φοβερή δουλειά!👏💯👍🦖🦕😍 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Ουαου! Να και ο τυραννόσαυρος ρεξ! Πολύ ωραίος Γωγουλα μου!
Διακόσμησε τον και λίγο.. Θα είναι ακόμα πιο όμορφος! Εξαιρετική

προσπάθεια! Μπράβο σου! 🦕🦖🌋💋🌹🌺 ― EMI SABOURDANI

Τι λες τώρα! 😍Εκτός από δικηγόρο, σε "κόβω" Στέφανε να έχεις και
χαρίσματα καλλιτέχνη!! 🎨Μα τι όμορφα που το έκανες! 🥚🦕🦖Μου άρεσε
που γέμισες όλο το χαρτί σου με πανέμορφα σχέδια! 💯🏆Είσαι εξαιρετικός

καλλιτέχνης!!!! 🏅🦕ΆΡΙΣΤΑ!!!💯🦕💯🦖💯 ― ELENA GIANNAKOPOULOU

Στεφανή μου! Κρυφό ταλέντο είσαι έτσι? Μα τι ωραία σκέψη να
διακοσμήσεις όλο το χαρτί! Έκανες και τον διπλοδοκο που μάλλον είναι ο

αγαπημένος σου! Άψογος! Μπράβο σου! 🌋🦕🦖👏🏅🏆💯♨ 
― EMI SABOURDANI

🦖"ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ"🦕
🥚🌴🦕🥚🌴🦖🥚🌴

 Λοιπόν μικρά και σκανδαλιάρικα ζουζουνάκια... 
Για όποιον δεν πρόλαβε ή θέλει να βελτιώσει το σχέδιο που ξεκινήσαμε
να κάνουμε στην τάξη, μπορεί να ξαναδεί το βίντεο... 
Σας επισυνάπτω άλλα 2 επίσης που μου άρεσαν😍 και είναι σχετικά
εύκολα να τα αποτυπώσετε στο χαρτί σας....👍 (Εννοείται πως είναι
ευπρόσδεκτο όποιο άλλο σχέδιο επιλέξετε, όπως έκανε και ο Άγγελος😉!) 

- Για το δεινοσαυράκι που βγαίνει από το αβγό🥚 πατήστε εδώ 
- Για τον Στεγάσαυρο🦕  Νο 2 εδώ 
- Και για το δεινοσαυράκι🦖 που κάναμε στη webex εδώ 

Μην ξεχάσατε να δώσετε ένα περίεργο όνομα στο δεινόσαυρό σας, 🦕
κάτι που να του αρμόζει! 

Υ.Γ1. Βάλτε φαντασία και διακοσμήστε το δεινόσαυρο σας 🦖 με ωραία
χρώματα-βούλες κτλ. Και φυσικά διακοσμήσετε και το υπόλοιπο χαρτί
σας με άλλα στοιχεία όπως π.χ καιρός🌞🌤 🌧 , δέντρα  🌴, χορτάρι🌱  κ.α.
ακόμα και ηφαίστεια🌋!!! 
🥚🌴🦖🌴🦕🌴🥚

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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