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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
 
 

 
Ο μήνας Νοέμβριος ξεκίνησε δυναμικά με πλούσιες και ποικίλες δραστηριότητες. 

 
 Γνωρίσαμε το βαζάκι με τα γλυκά και ευγενικά λογάκια...Πότε τα λέμε...γιατί...που… 

Τα γλυκά λογάκια τα λένε μόνο οι μικροί ή και οι μεγάλοι άνθρωποι...; 

 Επανήλθαμε στους κανόνες της τάξης ...τους χρωματίσαμε και δώσαμε υπόσχεση να τους 

τηρούμε... 

 Γνωρίσαμε και πειραματιστήκαμε με τα βασικά και τα σύνθετα χρώματα: Κόκκινο, κίτρινο, 

μπλε και πορτοκαλί, ,πράσινο, μωβ. 

 Χρωματίσαμε και διακοσμήσαμε με διάφορα μοτίβα το αρχικό γράμμα του ονόματος μας... 

 Διασκεδάσαμε και δημιουργήσαμε τα δικά μας αριστουργήματα ζωγραφικής  με εύκολες 

τεχνικές όπως: 

 Τυπώματα από βαμβάκι -βοηθητικό εργαλείο ένα μανταλάκι 

 Με μπατονέτες αυτιών –Πουαντιγισμός 

 Με δαχτυλιές και δαχτυλομπογιές 

 Με σφουγγάρι  

 Τυπώματα με τη βοήθεια ενός φελλού 

 Παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το φθινόπωρο. 

 Διαβάσαμε και αφηγηθήκαμε φθινοπωρινές ιστορίες. 

 Μετρήσαμε, ταξινομήσαμε και γράψαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε τους αριθμούς από το  

1 μέχρι το 5. 

 Γνωρίσαμε τα σχήματα και τις ιδιότητές τους, παίξαμε κουκλοθέατρο και ομαδικά παιχνίδια 

με τα σχήματα. 

 Γυμναστήκαμε στην αυλή του σχολείου και πήραμε μέρος σε αθλοπαιδιές. 

 Πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση σεισμού με τον εξής τρόπο: 

 Προβλήθηκε αφίσα με θέμα προστασία από τους σεισμούς. Έγινε συζήτηση για την 

 κάθε εικόνα, ειπώθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν λύσεις...Αναρτήθηκε μόνιμα και  

στο νηπιαγωγείο σε εμφανές σημείο 

 Στη συνέχεια αναφέρθηκαν αντικείμενα που χρειάζονται άμεσα σε περίπτωση σεισμού 

 Ακολούθησε άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού στην τάξη μας....με το  

πρώτο σφύριγμα κρυφτήκαμε κάτω από τα τραπεζάκια της τάξης ή καλύψαμε το κεφάλι  

μας χαμηλώνοντας το σώμα μας προκειμένου να προστατευθούμε με ασφάλεια  

και σιγουριά....κάναμε γραμμή και βγήκαμε έξω στον προαύλιο χώρο του  

δημοτικού συστεγαζόμενου σχολείου... μακριά από καλώδια, τζάμια και παράθυρα.. 

 Ολοκληρώθηκε το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων με θέμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» της θεματικής ενότητας ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ. 

 Πραγματοποιήσαμε την σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο. Προβλήθηκε εκπαιδευτικό  

βίντεο και φωτογραφικό υλικό για την κατανόηση και τη σημασία της επετείου,  

ακούσαμε αντίστοιχα τραγούδια για την ημέρα. 

Καλό μήνα, καλό μήνα κι ο Νοέμβρης στη φασίνα τα χωράφια του ποτίζει με βροχή ... 

 

Read more at: http://taniamanesi-

kourou.blogspot.com/search/label/%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE

%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3 
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Συνοπτικά για τον μήνα Νοέμβριο ασχοληθήκαμε με : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

   

 

           

-Τα σχήματα 

-Τα χρώματα 

-Τεχνικές ζωγραφικής 

-Η τέχνη στο νηπιαγωγείο 

-Η γιορτή του Πολυτεχνείου 

-Άσκηση σεισμού 

-Γράμματα 

-Αριθμοί 

-Οδική Ασφάλεια: εργαστήριο Δεξιοτήτων 


