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         Η εθημερίδα ηοσ νηπιαγφγείοσ μας, 

εκδίδεηαι ζηο πλαίζιο εθαρμογής 

παιδαγφγικών ηετνικών ηης Παιδαγφγικής 

Φρενέ (Freinet), ζε ζσνέτεια ηης περζινής 

ζσμμεηοτής μας ζηο εκπαιδεσηικό 

πρόγραμμα επιμόρθφζης ηοσ Ινζηιηούηοσ 

Εκπαιδεσηικής Πολιηικής ηοσ ΤΠΠΕΘ, ζε 

ζσνεργαζία με ηο Πανεπιζηήμιο 

Πελοποννήζοσ, ηο Γαλλικό Δίκησο Φρενέ 

(ICEM) και ηην ομάδα Παιδαγφγικής Φρενέ 

ζηην Ελλάδα «ΣΟ ΚΑΙΑΡΥΕΙΟ – 

πειραμαηικοί υηλαθιζμοί για ένα ζτολείο 

ηης κοινόηηηας». 
 

         Σν ηεύρνο απηό, δπζηπρώο, δελ 

θαηαθέξακε λα ην νινθιεξώζνπκε 

ζην λεπηαγσγείν κε ηε ζπληαθηηθή 

καο νκάδα θαη λα ην εθδώζνπκε, 

γηαηί καο πξόιαβε ε απόθαζε γηα 

αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ιόγσ 

παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ.  

ημείωμα των νηπιαγωγών υντακτική Ομάδα: 

Γεωπγία Α. 

Παναγιώηηρ Π.  

Αναζηαζία Σ. 

οθία Σ. 

Άννα Μαπία Α.  

Βαζιλική Γ.  

Ανδπέαρ Σαξιάπσηρ Μ.  

οθία Έλενα Π.  

Βάλια .  

Γιώπγορ Σ.  

Κωνζηανηίνα Σ. 

Μαπία Σ. 

Αλέξανδπορ Σ.  

Γιάννηρ Σ.  

Νεκηάπιορ Χ.  

 Οι νηπιαγωγοί, 

Αγγελική Νηέπηη 

Αναζηαζία Λαμππινού 

        Απνθαζίζακε ινηπόλ, 

βαζηζκέλεο ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ 

είρακε θξαηήζεη από ηηο ζπδεηήζεηο 

ζηελ ηάμε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, 

λα γξάςνπκε άξζξα πνπ αθνξνύλ 

ζέκαηα θαη παηδαγσγηθέο δξάζεηο 

πνπ πινπνηήζακε ζην λεπηαγσγείν 

θαη ελζνπζίαζαλ πεξηζζόηεξν ηα 

παηδηά, λα θάλνπκε κηα ειεθηξνληθή 

έθδνζε θαη λα ηε δεκνζηεύζνπκε.  

        Διπίδνπκε νη ζπλζήθεο λα 

βειηησζνύλ θαη ην επόκελν ηεύρνο 

λα ζπληαρζεί θαη λα εθδνζεί ζην 

λεπηαγσγείν καο κε όιε ηε 

ζπληαθηηθή νκάδα θαη πάιη καδί. 

        Καιή δύλακε ζε όινπο θαη θαιή 

αληάκσζε! 

6 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 σ τ η  φ ι λ ία  -   σ τ η  β ία  

• ΝΑΙ ζηε θηιία 

• ΝΑΙ ζηηο αγθαιηέο 

• ΝΑΙ ζηελ αγάπε 

• ΝΑΙ λα έρνπκε πάληα αγάπε 

θαη επηπρία ζηελ θαξδηά 

• ΝΑΙ λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί 

• ΝΑΙ λα είκαζηε όινη κηα 

νκάδα 

• ΝΑΙ λα είκαζηε ελσκέλνη 

• ΟΥΙ ζηε βία 

• ΟΥΙ ζηελ θνξντδία 

• ΟΥΙ ζηηο πιεγέο 

• ΟΥΙ ζην θηύζηκν 

• ΟΥΙ ζηε ιύπε θαη ζηα 

θιάκαηα 

• ΟΥΙ λα είλαη θάπνηνο κόλνο 

ηνπ θαη λα ζηελνρσξηέηαη 

• ΟΥΙ ζην θόβν 

ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Με αθνξκή ην «ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΥΧΡΙ ΤΝΟΡΑ» 

(Πξόγξακκα Αγσγήο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο), ζε 

ζπλδπαζκό θαη κε ην Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο «Ζ ΚΙΒΧΣΟ ΣΧΝ ΕΧΧΝ», πνπ 

εθαξκόδνπκε ζην λεπηαγσγείν καο, 

πξαγκαηνπνηήζακε κηα δξάζε γηα ην Πεξηβάιινλ. Σα 

παηδηά δεκηνύξγεζαλ πηλαθίδεο κε ζπλζήκαηα γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη απνθαζίζακε κεηά από ζπκβνύιην λα 

ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ καο, ώζηε λα ηηο δνπλ θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ ηόζν νη γνλείο, όζν θαη νη καζεηέο 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, πνπ ζπζηεγαδόκαζηε. 



ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΥΤΣΟΛΟΓΙΟΤ 

κε θπηά ηεο πεξηνρήο καο, 

πνπ ζπιιέμακε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό πεξίπαην 

ην λεπηαγσγείν καο 

έξρνληαη καζεηέο θαη από 

ηα δηπιαλά ρσξηά. 

Απνθαζίζακε ινηπόλ λα 

θηηάμνπκε έλα ράξηε πνπ 

λα δείρλεη όια ηα ρσξηά, 

ηνπο δξόκνπο, ηα ζπίηηα, 

ηελ «ΠΤΛΖ ΣΧΝ 

ΛΔΟΝΣΧΝ», ηα καγαδηά, ηηο 

γξακκέο ηνπ ηξέλνπ, ηνλ 

αξραίν πύξγν, ην θνηλνηηθό 

γξαθείν, ηελ εθθιεζία, ηα 

ρσξάθηα θ.α. 

 

 

 

 

 
 

Σνπ είπακε όηη θη εκείο 

ζην λεπηαγσγείν, θαζόκαζηε 

ζην «καγηθό καο θύθιν», 

θάλνπκε ζπκβνύιην θαη 

ςεθίδνπκε θαη απηό είλαη 

Γεκνθξαηία. 
 

 

 

 

 

 

Μεηά πήγακε ζηελ 

εθθιεζία Δπαγγειίζηξηα πνπ 

είλαη εθεί δίπια θαη καο 

πεξίκελε ν πάηεξ 

Απόζηνινο. Μαο έδεημε ηελ 

εθθιεζία, ηα θαληήιηα ηηο 

εηθόλεο, καο απάληεζε ζε ό,ηη 

ηνλ ξσηήζακε θαη καο 

θέξαζε. 

 

Μηα κέξα πήγακε 

πεξίπαην ζην ρσξηό κε ηηο  

δπν θπξίεο θαη κε θάπνηεο 

κακάδεο. 

Ξεθηλήζακε από ην 

ζρνιείν καο, ζηελ άθξε ηνπ 

ρσξηνύ. Πεξάζακε απέλαληη 

ην δξόκν πνπ πεγαίλεη από 

ην Άξγνο ζηελ Αζήλα, από 

ηελ ππόγεηα δηάβαζε γηα λα 

είκαζηε αζθαιείο.  

Πεξπαηήζακε ζην ρσξηό 

θαη είδακε ρσξάθηα κε 

πνξηνθαιηέο θαη ειηέο, ζπίηηα 

κε θήπνπο πνπ είραλ θπηέςεη 

ινπινύδηα θαη ιαραληθά. 

Φηάζακε ζην θνηλνηηθό 

γξαθείν πνπ είλαη πάλσ από 

ην αγξνηηθό ηαηξείν ζηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Δθεί καο 

πεξίκελε ν πξόεδξνο ηεο 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο θ. 

Κνιεβεληεο  

Μαο έδεημε ην θνηλνηηθό 

γξαθείν θαη ην ηξαπέδη πνπ 

θάλνπλ ην ζπκβνύιην.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πεξηπάηνπ καο ζην ρσξηό ησλ 

Φηρηίσλ, καδέςακε 

αγξηνινύινπδα, θύιια από 

δέληξα, ζηα ρσξάθηα πνπ 

ζπλαληήζακε ζην δξόκν καο 

θαη δηάθνξα άιια θπηά θαη 

βόηαλα από ηνπο θήπνπο ησλ 

ζπηηηώλ. Σα βάιακε κε 

πξνζνρή ζηηο ζαθνπιίηζεο 

πνπ είρακε θέξεη καδί καο θαη 

επηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν 

καο, απνθαζίζακε λα 

θηηάμνπκε ην δηθό καο 

θπηνιόγην κε ηνπο ζεζαπξνύο 

πνπ είρακε ζπιιέμεη.  

Πήξακε έλα κεγάιν  θαλζόλ  θαη 

θάζε έλαο από εκάο, επέιεγε 

ελα θπηό, ην παξνπζίαδε ζηελ 

νκάδα, ην θνιινύζε πάλσ  ζην 

ραξηόλη θαη έγξαθε κε ηελ 

βνήζεηα καο ην όλνκα ηνπ 

θπηνύ! Βέβαηα, ππήξραλ θπηά 

πνπ δελ ηα γλσξίδακε θαη 

είπακε όηη ζα δεηήζνπκε 

πιεξνθνξίεο από ηνπο 

κεγάινπο. Μεηά  απνθαζίζακε 

όηη ζα κπνξνύζακε λα θέξνπκε 

θαη εκείο ηα δηθά καο θπηά από 

ην ζπίηη καο θαη ηελ γεηηνληά 

καο, ώζηε λα ζπκπιεξώζνπκε 

ην θπηνιόγην καο! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

«Απ’ ηον ηόπο μος θ’ απσίζω κι άλλοςρ ηόποςρ θα γνωπίζω 

Δθπαηδεπηηθόο πεξίπαηνο ζην ρσξηό καο,  
Υίχτι Αργολίδας 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΦΑΡΣΗ  

ηεο πεξηνρήο Φηρηίνπ, 

Μπόξζα, Μπθελώλ, 

Μνλαζηεξαθίνπ 

ηε ζπλέρεηα 

πεξπαηήζακε κέρξη ηηο 

γξακκέο ηνπ ηξέλνπ θαη 

καδέςακε θπηά γηα λα 

θηηάμνπκε θπηνιόγην. 

Από εθεί θαίλεηαη ην 

δηπιαλό ρσξηό, νη 

Μπθήλεο. 

 
 

 

 
Μεηά πήγακε ζηα 

εξείπηα ηνπ αξραίνπ 

κπθελατθνύ πύξγνπ. Σώξα 

έρνπλ κείλεη κόλν θάηη 

πειώξηεο πέηξεο. 

Σέινο, πήγακε ζηνλ 

παιηό ζηδεξνδξνκηθό 

ζηαζκό Μπθελώλ πνπ 

παιηά όηαλ έθηαλε ην ηξέλν 

ν εηζπξάθηνξαο θώλαδε 

«ΑΦΙΥΘΖ» θαη από απηό 

πήξε ην όλνκά ηνπ ην 

ρσξηό. 

Θέιεηε παηδηά λα θηηάμνπκε 

έλα θπηνιόγην; Δίλαη έλα 

βηβιίν πνπ έρεη κέζα μεξά 

θύιια, ινπινύδηα θαη 

δηάθνξα θπηά, πνπ 

κπνξνύκε λα καδέςνπκε 

από ηελ απιή καο ή 

θάλνληαο πεξίπαην ζηελ 

γεηηνληά καο θαη ζηελ γύξσ 

πεξηνρή! Πάξηε καδί ζαο 

ςαιίδη, ζαθνύια, ραξηί θαη 

κνιύβη θαη ζπγθεληξώζηε 

θύιια από δέληξα, πεύκα, 
ελιές, μοσριές, πλαηάνοσς, 

αγξνινύινπδα από ηα  

τφράθια, ταμομήλι, 

παπαρούνες θαη άλζε από ηηο 

γιάζηξεο ζαο. Μεηά, ζην 

ζπίηη πάξηε θύιια 

εθεκεξίδαο. Απιώζηε ηα 

θπηά αλάκεζα ζηηο ζειίδεο 

ηεο θαη από πάλσ 

ηνπνζεηήζηε κεγάια, βαξηά 

βηβιία. Αθήζηε ηα θπηά λα 

μεξαζνύλ , δύν εβδνκάδεο.  

 

Όηαλ μεξαζνύλ, ηα θνιιάηε 

πξνζεθηηθά ζε θύιια από 

ραξηόλη ή ραξηί 

(Υξεζηκνπνηείζηε έλα θύιιν 

ραξηνληνύ γηα θάζε 

δηαθνξεηηθό θπηό.) Γξάςηε 

θάησ από θάζε θπηό ηελ 

νλνκαζία ηνπ,  όπσο  

κπνξείηε. Δλώζηε ηηο ζειίδεο 

θαη ην θπηνιόγην ζαο είλαη 

έηνηκν. Φηηάμηε έλα εμώθπιιν 

όπσο εζείο ζέιεηε. 

Εσγξαθίζηε ή δηαθνζκήζηε ην 

θαη θπζηθά γξάςηε ην όλνκά 

ζαο. Φπιάμηε ηα θπηνιόγηα 

ζαο κε πξνζνρή, κέρξη λα 

ζπλαληεζνύκε μαλά ζην 

Νεπηαγσγείν καο. Δθεί ζα  ηα 

παξνπζηάζνπκε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο καο θαη ηηο θπξίεο! 



Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο 

κεηαδίδνληαη ηα κηθξόβηα  από ηα 

ρέξηα καο, ξίμακε ζηα ρέξηα καο  ιίγε 

ρξπζόζθνλε. Δίπακε όηη ε 

ρξπζόζθνλε είλαη ηα κηθξόβηα θαη 

δνθηκάζακε λα πηάζνπκε έλα 

αληηθείκελν ηεο ηάμεο καο θαη λα 

ραηξεηήζνπκε έλα θίιν καο. 

Παξαηεξήζακε όηη ε ρξπζόζθνλε 

κεηαθέξζεθε ακέζσο, από ηνλ έλα 

ζηνλ άιινλ, θαη ζηα παηρλίδηα ηεο 

ηάμεο καο. Γηαπηζηώζακε όηη όπσο ε 

ρξπζόζθνλε, έηζη θαη ηα κηθξόβηα 

ηαμηδεύνπλ θαη κεηαδίδνληαη πνιύ 

γξήγνξα. Απνθαζίζακε λα 

ζθνππίζνπκε ηα ρέξηα καο κε ραξηί 

θαη λα ηα πιύλνπκε κόλν κε λεξό, γηα 

λα θύγεη ε ρξπζόζθνλε. Δίδακε όηη 

κε ην ραξηί θαη ην λεξό δε θεύγνπλ ηα 

κηθξόβηα-ρξπζόζθνλε. Άξα πξέπεη 

λα ηα βξέμνπκε, λα ηα ζαπνπλίζνπκε 

θαιά, λα ηα μεπιύλνπκε θαη κεηά λα 

ηα ζθνππίζνπκε. Μεηά από αξθεηή 

πξνζπάζεηα θαη εμάζθεζε ζην 

πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, ηα θαηαθέξακε 

λα δηώμνπκε ηα κηθξόβηα. 
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1. ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΜΔ ΣΙ ΚΙΔ 

Υξεηαδόκαζηε έλα θαθό θαη ιίγν ζθνηάδη. 

Με ην θαθό ξίρλνπκε θσο ζηνλ απέλαληη ηνίρν. 

Με ηα ρέξηα καο θάλνπκε δηάθνξα ζρήκαηα 

κπξνζηά ζην θσο ηνπ θαθνύ. Μπνξνύκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κε ηε θαληαζία καο θαη κε ηα 

ρεξάθηα καο δώα, αλζξσπάθηα ή ό,ηη άιιν 

ζέινπκε. Καιή δηαζθέδαζε! 

2. ΑΤΣΟΥΔΓΙΟ ΘΔΑΣΡΟ ΚΙΧΝ 

Υξεηαδόκαζηε έλα θνπηί παπνπηζηώλ ή  

άιιν, ξηδόραξην ή αληηθνιιεηηθό ραξηί. 

Κόβνπκε ηε βάζε (ηνλ πάην) ηνπ θνπηηνύ, 

αθήλνληαο ιίγν πεξηζώξην. Αθαηξνύκε ην 

νξζνγώλην θνκκάηη. Κόβνπκε έλα νξζνγώλην 

από ην ξηδόραξην ζην κέγεζνο ηεο βάζεο ηνπ 

θνπηηνύ θαη ην θνιιάκε ζηε βάζε ηνπ, εθεί πνπ 

είρακε αθαηξέζεη ηνλ πάην. Μεηά δεκηνπξγνύκε 

θηγνύξεο από ραξηί (ζην λεπηαγσγείν ηηο 

θηηάμακε από δηαθάλεηεο πιαζηηθνπνίεζεο) θαη 

ηηο θνιιάκε ζε ζπαζηό θαιακάθη, ζην επάλσ 

κέξνο. Σν ζέαηξν ζθηώλ είλαη έηνηκν. Αλάβνπκε 

ην θαθό θαη παίδνπκε ηα έξγα καο.  

Δλαιιαθηηθά ζηεξεώλνπκε έλα άζπξν 

ζεληόλη ζε δπν θαξέθιεο, κπαίλνπκε από πίζσ, 

αλάβνπκε ην θαθό θαη γηλόκαζηε εκείο νη 

θηγνύξεο κε ηε ζθηά καο. Καιή δηαζθέδαζε! 

ΔΘΝΙΚΖ 

ΠΙΝΑΚΟΘΖΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ   

ΔΚΠ / ΚΖ ΔΠΙΚΔΦΖ, 

ΑΦΖΓΖΖ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ, 

ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΟ ΥΧΡΟ 
Δπραξηζηνύκε ηελ θ. 

Αλαζηαζία Κνύηνπια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΚΔΦΖ ΣΖ 

Σ .Ο.Μ.Τ.  ΑΡΓΟΤ 

ΣΟ ΝΖΠΙΑΓΧΓΔΙΟ 

ΜΑ. ΤΛΟΠΟΙΟΙΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΙΑ 

«ΤΓΙΔΙΝΖ ΓΙΑΣΡΟΦΖ» 

ΑΠΟΚΡΙΔ ΣΟ 

ΝΖΠΙΑΓΧΓΔΙΟ ΜΑ 
Σελ Σζηθλνπέκπηε ν 

ύιινγνο γνλέσλ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη 

Νεπηαγσγείνπ έςεζε 

ζνπβιάθηα. 

Σξαγνπδήζακε 

απνθξηάηηθα ηξαγνύδηα 

θαη ρνξέςακε κε ην 

γατηαλάθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΡΑ ΑΡΑΚΟΣΖ 
ΜΔ ΑΛΑΣΟΕΤΜΖ 

Επκώλνπκε όινη  

καδί  ζην 

λεπηαγσγείν  καο  
ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 


