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ΔΙΑΧΟΛΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Πξώηα καο έζηεηιαλ έλα δέκα 

από ην Νεπηαγσγείν 

Κεθαιαξίνπ κε γξάκκα, 

δσγξαθηέο θαη ηε Σρνιηθή ηνπο 

εθεκεξίδα.  Μεηά εκείο ηνπο 

απαληήζακε θαη ηνπο ζηείιακε 

έλα γξάκκα, δσγξαθηέο, έλα 

νπξάλην ηάμν, ηα βξαρηόιηα ηεο 

θηιίαο θαη ηε Σρνιηθή καο 

Εθεκεξίδα.  Έπεηηα, νη 

θαηλνύξηνη καο θίινη καο 

έζηεηιαλ άιιν γξάκκα θαη έλαλ 

ππέξνρν δηαθνζκεηηθό 

ραξηαεηό. Απηά ηα έθεξε ε 

θπξία ηνπο, πνπ καο έθαλε 

έθπιεμε θαη ηε γλσξίζακε.  

Τώξα είλαη ε ζεηξά καο λα 

ηνπο απαληήζνπκε.       

Θέινπκε λα ζπλαληεζνύκε θαη 

λα γλσξηζηνύκε από θνληά. 

Πήγακε Εθπαηδεπηηθή 

Επίζθεςε, ηελ πην 

βξνρεξή εκέξα. 

Γίλακε παπάθηα, αιιά 

πεξάζακε 

θαληαζηηθά.  Μαο 

άξεζε ε μελάγεζε 

από ηνλ θ. Μπάκπε 

Αλησληάδε, ηα 

ςεθηδσηά θαη πην 

πνιύ ην 

«Φζηλόπσξν» θαη ε 

αίζνπζα κε ηα 

εθζέκαηα από ηε 

ζπειηά ηεο Αλδξίηζαο  

(Στα πλαίςια του πιλοτικοφ 
προγράμματοσ εφαρμογήσ τησ 

Παιδαγωγικήσ Φρενζ) 

Σημείωμα ηης νηπιαγωγού Συντακτικι Ομάδα: 

Ανδπέαρ Υ 

ηέλλα Υ. 

Παναγιώηηρ Φ 

Δςθςμία . 

Ιππολύηη Σ.  

Γωγώ Κ. 

Μισαήλ - Άγγελορ Π 

Απιάδνη Μ. 

Βάλια Ο. 

Καηεπίνα Κ 

Μελίνα . 

Γήμηηπα Π. 

Μαπιηίνα Μ. 

Γημήηπηρ Μ.  

ωηήπηρ-Νικηθόπορ Β. 

Παναγιώηηρ Μ. 

Αλέξανδπορ Γ. 

Γωγώ Ε.  

Μαίπη Κ. 

Μαπίζια Κ. 

Γημήηπηρ Κ. 

ηαύπορ Π. 

    Η εθεκεξίδα ηεο ηάμεο καο, εθδίδεηαη 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

εθαξκνγήο ηεο Παηδαγσγηθήο Φξελέ 

(Freinet). 

   Η επηινγή ησλ ζεκάησλ, ηα άξζξα θαη 

ε επηινγή ησλ εηθόλσλ, έγηλαλ 

απνθιεηζηηθά από ηα παηδηά, κέζα από 

ην Σπκβνύιην ηεο ηάμεο.  

    Σην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλεξγαδόκαζηε κε ηα λεπηαγσγεία 

Κεθαιαξίνπ, Λάινπθα θαη Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, κε ηα νπνία 

πξνγξακκαηίδνπκε λα θάλνπκε κηα 

θαινθαηξηλή εθδήισζε ηελ Κπξηαθή 9 

Ινπλίνπ 2019 ζην Αιζύιιην, δίπια ζηελ 

πεγή ηνπ Κεθαιαξίνπ,. 

   Τε δηνξγάλσζε έρεη αλαιάβεη ην 

λεπηαγσγείν Κεθαιαξίνπ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο θαη 

άιισλ ζρνιείσλ θαη θνξέσλ, όπσο ν 

Διιεληθόο Δξπζξόο Σηαπξόο, ην 

Σύζηεκα Πξνζθόπσλ Άξγνπο θ.α. 

      Θα δηνξγαλσζνύλ εξγαζηήξηα 

ηέρλεο, νκαδηθά παηρλίδηα θαη 

γπκλαζηηθή γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο 

θ.α.. 
 

                Η ππεύζπλε λεπηαγσγόο 

                     Αγγειηθή Νηέξηε 

Απόκριες στο 

Νηπιαγωγείο 

μας   

Τελ Τζηθλνπέκπηε 

γηνξηάζακε κε 

ιηρνπδηέο από ην 

Σύιινγν Γνλέσλ. 

Τελ ηειεπηαία 

Παξαζθεπή ηεο 

Απόθξηαο όια ηα 

παηδηά θαη όιεο νη 

θπξίεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ καο 

θάλακε καζθέ πάξηη, 

κε ρνξνύο, γατηαλάθη, 

πηληάηα (από ην ζύιινγν 

γνλέσλ) θαη ιηρνπδηέο 

πνπ έθηηαμαλ νη 

κακάδεο καο. 

Ήηαλ νη θαιύηεξεο 

απόθξηεο θαη 

πεξάζακε ηέιεηα. 

θαη ε ηζηνξία κε ην 

θαηζηθάθη, πνπ έπεζε 

ζηε ζπειηά, πήγαλ νη 

ππξνζβέζηεο  λα ην 

ζώζνπλ θαη βξήθαλ 

όια απηά ηα αξραία 

αληηθείκελα θαη 

θώλαμαλ ηνπο 

αξραηνιόγνπο.  

Μεηακθηεζηήθακε ζε 

βπδαληηλνύο/εο, κε ηηο 

ζηνιέο πνπ καο 

έδσζαλ θαη 

δσγξαθίζακε ηα 

εθζέκαηα. 

Είναι πολύ όμοπφα εκεί. 

Αξίζει να πάτε όλοι! 



Η ΚΤΡΑ - 
ΑΡΑΚΟΣΗ 

ΜΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΖ ΤΝΣΑΓΖ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

Η Δηαηξνθνύια καο εμεγεί ηη 

είλαη ε ππξακίδα ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο. 

Μπνξνύκε λα ηξώκε: 
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Η ΠΤΡΑΜΙΔΑ ΣΗ 
ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

Η Κπξα-Σαξαθνζηή είλαη 

έλα έζηκν γηα λα μέξνπκε 

πόζν δηαξθεί ε λεζηεία γηα 

ην Πάζρα. Τε θηηάρλνπκε 

κε αιαηνδύκε. 
 

-              Υλικά: 

δάραξε, αγάπε, 

βνύηπξν, ραξά, αβγά, 

ρακόγειν, ζνθνιάηα, 

ιίγν αιάηη θαη ιίγν 

πηπέξη γηα λνζηηκηά 

- Εκτέλεση: 

Αλαθαηεύνπκε κε ηα 

ρέξηα, ην βάδνπκε ζην 

θνύξλν, ζηνπο 100ν θαη 

όζε ώξα ςήλεηαη, εκείο 

ηξαγνπδάκε γιπθά γηα 

λα θνπζθώζεη θαιά. 

Τέινο ζηνιίδνπκε κε 

θαξδηέο θαη ινπινύδηα 

 στη φιλία 

 Φιλία είναι να παίηουμε μαηί 

 Φιλία είναι να ςυνεργαηόμαςτε 

 Φιλία είναι να προςζχουμε και να 
προςτατεφουμε ο ζνασ τον άλλο 

 Φιλία είναι να αγαπάμε και να μασ 
αγαποφν 

 Φιλία είναι να είμαςτε όλοι μια 
ομάδα 

 Φιλία είναι να ςεβόμαςτε ο ζνασ τον 
άλλο 

 Φιλία είναι τα φιλιά και οι αγκαλιζσ 

 Φιλιά είναι να μποροφμε να ζχει ο 
κακζνασ τθ γνώμθ του και να μθ 
μαλώνουμε 

6 Μαρτίου: Πανελλήνια Σχολική 

Ημέρα Κατά της  Βίας στο Σχολείο 

 στη βία 

× Βία είναι θ κοροϊδία 

× Βία είναι να ενοχλοφμε κάποιον και αυτόσ να μθ κζλει 

× Βία είναι να ρίχνουμε μπουνιζσ και κλωτςιζσ 

× Βία είναι να ςπρώχνουμε και να βαράμε 

× Βία είναι να κατθγοροφμε άδικα 

× Βία είναι να μαλώνουμε 

× Βία είναι να μιλάμε άγρια και άςχθμα 

- θάζε κέξα 

ςσκί, 

καθαξόληα, ξίδη 

θαη δεκεηξηαθά, 

θξνύηα θαη 

ιαραληθά 

- Λίγεο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα 

γαιαθηνθνκηθά, 

ηπξηά, αβγά, 

ςάξηα, 

θνηόπνπιν 

- Λίγεο θνξέο ην 

κήλα θόθθηλν 

θξέαο 

- Σρεδόλ 

θαζόινπ γιπθά 

-  Έρεη 7 πόδηα 

γηα λα κεηξάκε ηηο 

εβδνκάδεο κέρξη 

ην Πάζρα.  

- Δελ έρεη ζηόκα 

γηαηί λεζηεύεη.  

- Έρεη έλα 

ζηαπξό επάλσ 

ζην θεθάιη ηεο 

- Έρεη ηα ρέξηα 

ηεο 

ζηαπξσκέλα 

- Κόβνπκε έλα 

πόδη θάζε 

Παξαζθεπή. 
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- Πώς κάνεηε ηη δοσλειά 

ζας; 

Απηή δελ είλαη ε δνπιεηά 

καο. Κάλνπκε άιιε 

δνπιεηά. Τηο δηαζώζεηο ηηο 

θάλνπκε εζεινληηθά, 

δειαδή, καο αξέζεη θαη ην 

θάλνπκε ρσξίο λα 

πιεξσλόκαζηε. 

- Πώς γίναηε διαζώζηες; 

Μαο αξέζεη λα βνεζάκε θαη 

είκαζηε εζεινληέο. 

Εθπαηδεπόκαζηε από ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία 

αιιά θαη κόλνη καο ζε 

ζεκηλάξηα. 

- Είναι ωραία η δοσλειά ηοσ 

διαζώζηη; 

Είλαη δύζθνιε αιιά καο αξέζεη 

πνιύ λα βνεζάκε. 

- Υπάρτοσν και γσναίκες 

διαζώζηριες; 

Ναη ππάξρνπλ πνιιέο γπλαίθεο. 

- Κοιμάζηε εκεί ζηην Ε.Ο.Δ.; 

Όρη, θνηκόκαζηε ζην ζπίηη καο κε 

ηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηα παηδηά 

καο θαη αλ ζπκβεί θάηη, καο 

εηδνπνηνύλ θαη πεγαίλνπκε. 

- Μπορούμε κι εμείς να γίνοσμε 

διαζώζηες και διαζώζηριες 

όηαν μεγαλώζοσμε; 

Ναη, πξέπεη πξώηα λα 

εθπαηδεπηείηε θαη  κπνξείηε λα 

γίλεηε αλ ζέιεηε. 

- Πάηε μόνο ζηο ζειζμό; 

Όρη κόλν ζην ζεηζκό, αιιά θαη ζηηο 

πιεκκύξεο ζηηο ππξθαγηέο θαη ζε 

άιιεο θαηαζηξνθέο αιιά θαη όηαλ 

θάπνηνο ραζεί ή εμαθαληζηεί.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

Σην λεπηαγσγείν καο 

κηιάκε πνιιέο θνξέο γηα 

ην ζεηζκό. 

Έρνπκε αθεγεζεί θαη 

παίμεη ηνλ αξραίν κύζν 

γηα ηελ Αζελά πνπ 

θπιάθηζε ηνλ Εγθέιαδν 

θάησ από κηα ηεξάζηηα 

πέηξα. Έρνπκε δηαβάζεη 

βηβιία θαη 

εγθπθινπαίδεηεο γηα ηε Γε 

θαη γηα ην ηη είλαη ζεηζκόο. 

Έρνπκε ελεκεξσζεί κε 

βηληεάθηα γηα ην ηη πξέπεη 

λα θάλνπκε γηα λα 

πξνθπιαρηνύκε. Κάλνπκε 

θαη αζθήζεηο γηα ην 

ζεηζκό. 

Γη΄ απηό θαιέζακε ηελ 

Ειιεληθή Οκάδα 

Δηάζσζεο Αξγνιίδαο λα 

καο ελεκεξώζεη θαη λα 

θάλνπκε καδί κηα άζθεζε. 

ΠΡΙΝ ΣΟ ΕΙΜΟ 

- Τνπνζέηεζε ζε ρακειά 

ζεκεία ηα βαξηά ή 

εύζξαπζηα αληηθείκελα θαη 

κελ θξεκάο βαξηά 

αληηθείκελα πάλσ από ηνλ 

θαλαπέ ή ην θξεβάηη 

- Σηήξημε θαιά ξάθηα, 

βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, 

πίλαθεο, θαζξέθηεο, 

θσηηζηηθά θαη απνκάθξπλε 

από ηηο πόξηεο ηα ςειά 

έπηπια πνπ κπνξεί λα 

αλαηξαπνύλ θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ έμνδν 

-   Σπδήηεζε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ζνπ πώο 

κπνξείηε λα πξνθπιαρζείηε, 

πσο θιείλεη ν δηαθόπηεο 

ειεθηξηθνύ, λεξνύ, πνηα 

είλαη ηα ηειέθσλα έθηαθηεο 

αλάγθεο, πνηνο ν πην 

θνληηλόο αζθαιήο ρώξνο 

γηα λα πάηε κεηά ην ζεηζκό 

- Δθνδίαζε ηελ ηζάληα 

έθηαθηεο αλάγθεο κε 

θαξκαθείν, ζθπξίρηξα, 

θαθό, θνξεηό ξαδηόθσλν, 

κπαηαξίεο, λεξό 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΜΟΤ 

− Μείλε ςύρξαηκνο/ε 

- Μείλε ζην ρώξν πνπ 

βξίζθεζαη, ζθύςε θαη 

θαιύςνπ θάησ από έλα γεξό 

έπηπιν, ηξαπέδη ή ζξαλίν θαη 

θξάηεζε κε ηα ρέξηα ζνπ ην 

πόδη ηνπ 

-  Αλ δελ ππάξρεη ηξαπέδη 

ζην δσκάηην, ζθύςε ζην 

πάησκα, ζην κέζνλ ηνπ 

δσκαηίνπ θαη πξνζηάηεπζε 

κε ηα ρέξηα ην θεθάιη θαη ηνλ 

απρέλα. Γίλε κπαιίηζα / 

ρεισλίηζα 

- Απνκαθξύλζνπ από ηα 

παξάζπξα ή έπηπια πνπ 

κπνξεί λα ζε ηξαπκαηίζνπλ, 

από πξνζόςεηο θηεξίσλ, 

ειεθηξνθόξα θαιώδηα, από 

ηελ αθηή 

  ΜΔΣΑ ΣΟ ΔΙΜΟ 

-  Φύγε από ην θηήξην από 

ηε ζθάια, ΟΧΙ από ην 

αζαλζέξ  

-   Πήγαηλε ζηνλ 

πξνεπηιεγκέλν, αλνηρηό, 

θνληηλό, αζθαιή ρώξν  

-  Πάξε καδί ζνπ ηελ 

ηζάληα έθηαθηεο αλάγθεο 

- Βνήζεζε ζπλαλζξώπνπο 

ζνπ πνπ έρνπλ αλάγθε  

- Μελ ρξεζηκνπνηείο 

άζθνπα ηα ηειέθσλν ή ην 

απηνθίλεηό ζνπ 

(Όπωσ τισ διαβάςαμε από τον Ο.Α.Σ.Π και 

όπωσ μασ τισ είπαν οι διαςώςτεσ τθσ Ε.Ο.Δ.) 


