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Σημείωμα των νηπιαγωγών

Η σχολική μας εφημερίδα, εκδίδεται στο πλαίσιο εφαρμογής

τεχνικών της Παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στο νηπιαγωγείο μας. Τα

κείμενα υπαγορεύτηκαν από τα παιδιά στις νηπιαγωγούς.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμμετείχαμε σε Σχολικά

Δίκτυα και συνεργαστήκαμε με διάφορους φορείς. Συμμετείχαμε στο

Σχολικό Δίκτυο Δράσης "ΤΑΠΕΡΙΣΤΑΣ« για τη διατροφή. Στην

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Καινοτομίας ΕΕΠΕΚ.

Επίσης συμμετείχαμε στη δράση του Χαμόγελου του Παιδιού «ΜΙΛΑ

ΤΩΡΑ» και στον Δημιουργικό Διαγωνισμό Αστέρι της Ευχής 2021-

2022. Συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων &

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αργολίδας «Ελπίδα

Ζωής» (ΟΚΑΝΑ), με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την

Αειφορία Νέας Κίου και την Ά ΤΟΜΥ Άργους. Επίσης συνεργαστήκαμε

με το Νηπ/γείο Κεφαλαρίου με διασχολική αλληλογραφία

ανταλλάσσοντας επιστολές και δώρα.

Ευχαριστούμε πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Γραμμάτων

και Βιβλίου για τη δωρεά βιβλίων στο νηπιαγωγείο μας. Τον Σύλλογο

Γονέων για τη στήριξη και τη βοήθεια που μας παρείχε σε κάθε μας

δράση. Τους γονείς για τη συνεργασία. Την Σχολική Επιτροπή του

δήμου μας για τη συνεργασία στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ». Τον γεωπόνο

κ. Κ Αντωνόπουλο, που μας βοήθησε με τις πολύτιμες γνώσεις του για

τον κήπο μας και τον ζωγράφο κ. Σ. Κωστάκη, που έφτιαξε το γκράφιτι

με την πεταλούδα και σχεδίασε τις διαδρομές ψυχοκίνησης στην αυλή.

Καλό και ξέγνοιαστο Καλοκαίρι!

Οι νηπιαγωγοί,

Ελένη Κώγου, Ολυμπία Ζαμάνη, Αγγελική Ντέρτη
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Σε ευχαριστούμε που ήρθες και

έφερες πίσω τα λουλούδια, το
χορτάρι, τα φύλλα στα δέντρα.

Σε ευχαριστούμε που ξύπνησες τα

ζώα από τη χειμερία νάρκη.
Σε ευχαριστούμε που γύρισαν τα

ταξιδιάρικα πουλιά, αλλά και τα άλλα

πουλιά βγήκαν και κελαηδούν και τα
έντομα ζουζουνίζουν.

Ο καιρός έγινε καλύτερος.

Αγαπημένη εποχή και τα τρία σου
παιδιά ήταν υπέροχα.

Ο Μάρτης αν και τρελούτσικος μας

έφερε τη διπλή γιορτή της πατρίδας
και της εκκλησίας. Ο Απρίλης μας

έφερε τον Πινόκιο, τη γιορτή του

βιβλίου, αλλά και το Πάσχα. Τέλος ο
Μάης μάς έφερε τα στεφάνια και τη

γιορτή της μανούλας μας. Μία μέρα

γιόρταζαν και τα Μουσεία, εκεί που
φυλάμε τα παλιά πράγματα.

Τα παιδιά να πηγαίνουν στα μουσεία

γιατί τα αγάλματα θέλουν να έχουν
παρέα.

Καλοκαιράκι μου γλυκό
πολύ σε αγαπώ

Άνοιξη γλυκιά

μας άνοιξες την καρδιά



Μία μέρα η κυρία έφερε ένα μαγικό

κουτί που μέσα είχε πολλά βιβλία για
τον κύκλο του νερού. Τα είδαμε και τα

ξεφυλλίσαμε. Παρακολουθήσαμε

βίντεο και μάθαμε τραγούδια για τον
κύκλο του νερού, κάναμε εργασίες και

παίξαμε θέατρο, το «ΠΟΤΑΜΑΚΙ»

(ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου,
μελοποίηση Γ. Ζουγανέλη). Φτιάξαμε

αραχνούλα - ιστόγραμμα για τον

κύκλο του νερού πρώτα σε χαρτόνι
και μετά στο laptop. Ζωγραφίσαμε με

νερομπογιές.

Κάναμε ρομποτική μάθαμε πώς να

ρυθμίζουμε το ρομπότ για να
προχωράει και να πηγαίνει όπου

θέλουμε και να στρίβει και να

σταματάει. pause σταματάει go
προχωράει και με το x αλλάζει ο

κώδικας. Μοιάζει με μελισσούλα και

το λένε bee-bot. Πρώτα το ρυθμίσαμε
να προχωρήσει στο τραπέζι, μετά στο

χαλί και τέλος στον κύκλο του νερού.

Κατασκευάσαμε σταγόνες από
χαρτόνι και γράψαμε συνθήματα για

το νερό και το περιβάλλον. Στο τέλος

φτιάξαμε ένα βιβλίο.

4 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων

Ποτίσαμε τα λουλούδια μας. Παίξαμε

ψηφιακά παιχνίδια στον Η/Υ και
ζωγραφίσαμε. Κάναμε πειράματα, τι

διαλύεται, τι επιπλέει. Φτιάξαμε

παγάκια με νερό και παγάκια με
χρώματα τέμπερες και με αυτά

ζωγραφίσαμε, κάναμε πειράματα

στην αυλή και φτιάξαμε διαδρομή για
τον κύκλο του νερού, νερόμυλο και

φράγμα. Χορέψαμε και
τραγουδήσαμε.

Κάναμε τέσσερα Προγράμματα

Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και φτιάξαμε
τέσσερα βιβλία.

1) Μας άρεσε ο Πυξιδούλης και η
Πυξιδούλα. Μας έμαθαν όμορφα και

πολύχρωμα πράγματα. Γίναμε ομάδα,

μάθαμε να σεβόμαστε και να μη
μαλώνουμε, να λέμε τη γνώμη μας, να

συζητάμε, να κάνουμε Συμβούλιο της

τάξης και να ψηφίζουμε για να
αποφασίσουμε, γιατί μας αρέσει η

Δημοκρατία.

2) Μας άρεσαν τα ανθρώπινα

δικαιώματα, γιατί μάθαμε τα
δικαιώματα μας, να ζητάμε βοήθεια

και να δίνουμε βοήθεια. Βοηθήσαμε

τον Οδυσσέα Κουνελάκη,
συνεργαστήκαμε με το make a wish,

συμμετείχαμε στη δράση ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

του Χαμόγελου του Παιδιού,
συγκεντρώσαμε είδη πρώτης ανάγκης

για το κοινωνικό παντοπωλείο.

Φτιάξαμε βιβλίο με τα δικαιώματα και
το στείλαμε δώρο στο Νηπιαγωγείο

Κεφαλαρίου για να μάθουν κι αυτά τα

παιδιά τα δικαιώματά τους.

3) Μας άρεσε η ανακύκλωση, γιατί

μάθαμε να φροντίζουμε το
περιβάλλον, να αγαπάμε τη γη και τη

φύση και να τα προστατεύουμε.

Φτιάξαμε πινακίδες για να
ενημερώσουμε τη γειτονιά μας για την

αξία της ανακύκλωσης και κάποια

παλιά λάστιχα αυτοκινήτων τα
κάναμε γλάστρες και φυτέψαμε

λουλούδια.

4) Μας άρεσε η ρομποτική, γιατί

μάθαμε να ρυθμίζουμε το ρομπότ και
να χρησιμοποιούμε διάφορα

ψηφιακά προγράμματα στον Η/Υ μαζί

με τις κυρίες..
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Αγαπημένο μας νηπιαγωγείο, δεν

θέλουμε να φύγουμε και να σε
αφήσουμε. Θέλουμε να μείνουμε εδώ,

να σε προσέχουμε και να σε

φροντίζουμε. Σε αγαπάμε πολύ και
δεν θέλουμε να σε αποχωριστούμε.

Μάθαμε πολλά πράγματα και πολλά

παιχνίδια. Το Τερατάκι που μας
έμαθε τους κανόνες. Μας άρεσε το

ημερολόγιο και το παρουσιολόγιο

κάθε πρωί και που κάθε μέρα
ένας/μια από εμάς γινόταν βοηθός.

Που μιλούσαμε για διάφορα θέματα

και μαθαίναμε καινούρια πράγματα.
Που μάθαμε αριθμούς και

γραμματάκια. Μας άρεσαν πολύ οι

ζωγραφιές και οι κατασκευές. Μάθαμε
για το περιβάλλον, να το αγαπάμε και

να το προστατεύουμε και τα

πειράματα με το νερό, το φράγμα, τα
παγάκια με τις τέμπερες, το φως και

τη σκιά, το πλανητάριο κλπ

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Μας άρεσε πολύ ο Πυξιδούλης και η

Πυξιδούλα και όσα μας έμαθαν.
Μάθαμε για την υγιεινή διατροφή και

φτιάξαμε το Φανάρι της διατροφής.

Μας άρεσε που ήρθε στην ομάδα μας
ο Οδυσσέας Κουνελάκης και του

φτιάξαμε το σπίτι των δικαιωμάτων..

Μας άρεσε που μάθαμε ρομποτική.
Μας άρεσε που ήρθαν οι κυρίες από

το Κ.Π.Ε. και μας μίλησαν για την

ανακύκλωση και η κυρία από την
ΤΟΜΥ και μας μίλησε για τη διατροφή

και η κυρία από το Κέντρο

Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας
και μιλήσαμε για το Δημοτικό.

Μας άρεσαν τα ρυθμικά παιχνίδια

τα μουσικά όργανα. Τα θεατρικά
παιχνίδια και οι μεταμφιέσεις. Οι

χορογραφίες και τα καινούρια

τραγουδάκια. Μας άρεσαν τα
καινούργια παιχνίδια της αυλής, το

κουτσό και τα βελάκια που μας

έδειχναν τη διαδρομή. Τα γκράφιτι
στους εξωτερικούς τοίχους. Μας

άρεσε που φυτέψαμε λουλούδια και

τα ποτίζαμε. Μα πιο πολύ που
έχουμε πολλούς φίλους και κάθε

μέρα τους βλέπαμε και παίζαμε.

Από την αρχή της χρονιάς όταν

μάθαμε για τα δικαιώματα των
παιδιών και βοηθήσαμε άλλα παιδιά

να έχουν αυτά που δικαιούνται (π.χ.

αστέρι ευχής, κοινωνικό
παντοπωλείο, Χαμόγελο του παιδιού)

μάθαμε ότι έχουμε και εμείς

δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι
άνθρωποι. Ζητήσαμε λοιπόν μία

καλύτερη αυλή για το σχολείο μας,

που είναι τόσο όμορφο μέσα, αλλά
έξω δεν είχε πολλά πράγματα για να

παίζουμε.

Οι γονείς μας μάζεψαν χρήματα και

μας αγόρασαν παιχνίδια κήπου:
σπιτάκι, τραπεζάκι του πικνίκ,

τραμπάλες, τούνελ κάμπια, μπασκέτα,

μεγάλες μπάλες χοπ χοπ. Ήρθε τότε
ο πρόεδρος σχολικής επιτροπής τα

είδε και του άρεσαν και είπε θα μας

βάλει αυτόματο πότισμα (για το
καλοκαίρι, γιατί τώρα τα ποτίζουμε

εμείς) και θα βάλει έναν τάπητα στο

άσχημο μέρος και ένα στέγαστρο για
τον ήλιο. Είμαστε πολύ περήφανοι

για την αυλή μας και πολύ

χαρούμενοι. Δώσαμε και πήραμε
πολύ αγάπη.

Γράψαμε λοιπόν ένα γράμμα στη

σχολική επιτροπή. Στην αρχή ο δήμος
έβγαλε μία επικίνδυνη βρύση, ύστερα

κλάδεψε τα δέντρα. Οι γονείς

φύτεψαν δέντρα στην πίσω μεριά και
ένας ζωγράφος που τον έφεραν οι

γονείς, έφτιαξε μία πεταλούδα

γκράφιτι. Τώρα όμως τον Μάη
σηκώσαμε τα μανίκια και ένα

Σάββατο απόγευμα μαζί με τους

γονείς και τις δασκάλες μας,
φυτέψαμε λουλούδια, φτιάξαμε

μαγιάτικο στεφάνι και περάσαμε
ωραία.

Η όμορφη αυλή των ονείρων μας  – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
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