
- Παγκόσμια ημέρα ζώων 
- Τα ζώα του αγροκτήματος, κατοικίδια 
- Οικογένεια 
- Το φθινόπωρο 
- Το σταφύλι- ο τρύγος 
- Όργωμα – σπορά (Ο κύκλος του ψωμιού) 
- Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου 
- Γράμματα 
- Αριθμοί 
- Οδική Ασφάλεια: εργαστήριο Δεξιοτήτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αγαπητοί γονείς, στο τέλος κάθε μήνα θα λαμβάνετε αυτήν την ειδική 

«εφημερίδα», ώστε να ενημερώνεστε για τα θέματα και τις εκδηλώσεις 

του σχολείου που πραγματοποιήθηκαν.  

  
 Ο πρώτος ολοκληρωμένος μήνας της σχολικής χρονιάς τελείωσε.  Όλα τα νήπια προσαρμόζονται  

μέρα με τη μέρα.  Το πρόγραμμά του μήνα στόχευε αρχικά στο να ακολουθούμε κανόνες και όρια 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο της τάξης μας. 

 Με τα παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης  γνωρίσαμε τα ονόματα των συμμαθητών μας και 
αναπτύχθηκαν φιλίες. 

 Μάθαμε τους βασικούς κανόνες της τάξης μας φτιάχνοντας το αντίστοιχο συμβόλαιο τάξης, που 
θα διευκολύνει την καθημερινότητα της σχολικής μας ζωής. Είναι ουσιώδες να ακολουθείται 
καθημερινά έτσι ώστε να προσαρμοστούν τα παιδιά και να υπάρχει ασφάλεια στους χώρους του 
σχολείου. 

 Παίξαμε στις γωνιές και γνωρίσαμε τα παιχνίδια της τάξης. 
 Μάθαμε πως να πηγαίνουμε τουαλέτα και να αυτοεξυπηρετούμαστε, πως τρώμε το φαγητό μας, 

πως να ακολουθούμε τα μέτρα προστασίας για την πανδημία. 
 Τραγουδήσαμε τραγούδια για την πρωινή μας καλημέρα, τις εποχές, τις ημέρες της εβδομάδας και 

είπαμε προσευχούλες για το φαγητό. 
 Βγήκαμε στην αυλή και αφού μάθαμε τους κανόνες ασφαλείας τα νήπια έπαιξαν με τους 

συμμαθητές τους όλο χαρά! 
 Κάναμε τις πρώτες ζωγραφιές, ανακαλύπτοντας καινούργια υλικά και τεχνικές (δακτυλομπογιές, 

πινέλα). 
 Φτιάξαμε τις πρώτες μας ατομικές κατασκευές και ομαδικά έργα που κοσμούν την τάξη μας. 
 Αναπτύξαμε τα πρώτα μας εκπαιδευτικά θέματα. 
 Παράλληλα ξεκίνησε και η υλοποίηση του πρώτου εργαστηρίου δεξιοτήτων με θέμα 

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» της θεματικής ενότητας ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ. 
 Πραγματοποιήσαμε την πρώτη σχολική γιορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ», απαγγέλοντας ποιήματα 

και τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια. 
Για τον μήνα Οκτώβριο ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα με τα εξής θέματα:

        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΙΑ ΛΙΓΑΚΙ ΜΗΝ ΒΡΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΠΙΑ ΜΑΣ 

ΕΚΑΝΕΣ ΠΑΠΙΑ!!! 

 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
 



           
 
 
 

     


