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Η   γωνιά  του  Δημοτικού  σχολείου



Τι γνωρίζουν τα παιδιά ήδη για το δημοτικό σχολείο; Διερεύνηση και καταγραφή των πρότερων γνώσεων  των παιδιών



Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού  υπολογιστή , τα νήπια 
παρατήρησαν  και  γνώρισαν τους  χώρους δημοτικών 

σχολείων



Το δημοτικό(κτίριο) πριν και σήμερα



Η σχολική τσάντα πριν και σήμερα



Τα τετράδια πριν και σήμερα



Τα βιβλία πριν και σήμερα…



Διαδικτυακή επίσκεψη στο Μουσείο 
Σχολικής Ζωής



Διαμόρφωση του χώρου και εμπλουτισμός 
της «γωνιάς του δημοτικού σχολείου»



Γνωριμία με τα βιβλία της Ά τάξης 
δημοτικού



Ανασύνθεση λέξεων-Σύγκριση



«Το έξυπνο χταπόδι και το χρωματιστό ψαράκι»
Ανάγνωση παραμυθιού  για την ομαλή μετάβαση



Τραγούδι-Χορός:ο πιο καλός ο μαθητής 



Τα παιδιά παρουσίασαν φωτογραφίες από 
τα μαθητικά χρόνια των γονιών τους



Παρουσίασαν την συνέντευξη που πήραν από 
τη μαμά και τον μπαμπά για τις σχολικές τους 

εμπειρίες



Πριν την επίσκεψη…Ζωγράφισαν πως 
φαντάζονται το δημοτικό σχολείο…



Έφτιαξαν  πόστερ με τις ζωγραφιές τους για 
την A΄ δημοτικού



Επίσκεψη στην Α τάξη!Γνωριμία με τους 
μαθητές και τον δάσκαλο



Τα νήπια παρατήρησαν την τάξη…



Οι μαθητές της πρώτης έδειξαν στα 
νήπια ,τι κάνουν στην Α τάξη



Ο δάσκαλος, τους έδειξε στον προτζέκτορα  τους ήρωες του 
βιβλίου της γλώσσας



Οι μαθητές του δημοτικού έδειξαν τα βιβλία τους στα 
νήπια( έκαναν ανάγνωση  από το  βιβλίο της γλώσσας   και  

ασκήσεις μαθηματικών)



Έγραψαν το όνομά τους στον πίνακα…



Η μαθήτρια της   Α τάξης έδειξε το ημερολόγιο 
που χρησιμοποιούν καθημερινά



Επεξεργάστηκαν το αριθμητήριο…



Γνώρισαν και τους άλλους  χώρους του 
δημοτικού



Η Διευθύντρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
καλωσόρισαν τα νήπια με κεράσματα



Στο γραφείο των δασκάλων…



Τα νήπια παρατήρησαν τους χώρους και τα 
αντικείμενα του δημοτικού



Τραγούδησαν και χόρεψαν στο μάθημα των αγγλικών μαζί με 
τους μαθητές της Α  τάξης 



Έπαιξαν ομαδικό παιχνίδι: «οι ουρίτσες»με τον 
δάσκαλο φυσικής αγωγής



Κι άλλα παιχνίδια ταχύτητας και 
ισορροπίας…



Με την δασκάλα της μουσικής έπαιξαν ένα 
ομαδικό  μουσικοκινητικό παιχνίδι



Μετά την επίσκεψη… 
Τα νήπια ζωγράφισαν ότι τους έκανε 

εντύπωση



Ζωγράφισαν τον φίλο\η που θα ήθελαν 
μαζί τους στο δημοτικό



Ζωγράφισαν τι θα ήθελαν να θυμούνται 
από το νηπιαγωγείο



Ζωγράφισαν τις διαφορές των δύο 
σχολείων..



Ομοιότητες –Διαφορές των δύο σχολείων



Αποτύπωσαν στην ζωγραφική τους τα συναισθήματα 
που τους δημιουργεί η μετάβαση τους στο δημοτικό 

σχολείο



Οι μαθητές και ο δάσκαλος της Α τάξης 
επισκέφτηκαν το νηπιαγωγείο



Τα νήπια πήραν συνέντευξη από τους 
μαθητές της Α τάξης

Ποιό είναι το αγαπημένο τους μάθημα; Κάνουν πολλές εργασίες



Ζωγράφισαν όλοι μαζί…



Και έφτιαξαν την αλυσίδα της φιλίας…



Τα νήπια χάρισαν σε κάθε μαθητή έναν 
σελιδοδείκτη



Διασκέδασαν παίζοντας τις μουσικές 
καρέκλες…



Στο τέλος έφτιαξαν το  παρουσιολόγιο με τα 

νήπια που φεύγουν για το δημοτικό…



   ΚΟΙΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

<ΜΙΑ   ΦΙΛΙΑ-ΜΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>



Από κοινού παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Όταν λέω πορτοκάλι να βγαίνεις» 

που υλοποίησε το ΚΠΕ Ν.Κίου



Αναβίωση αποκριάτικων εθίμων στον  
αύλειο χώρο 



Χελιδονίσματα!Τα νήπια επισκέφτηκαν την Α τάξη 
και τραγούδησαν τα κάλαντα της άνοιξης



Κοινός εορτασμός των εθνικών επετείων



Λαζαράκια και πασχαλινές ετοιμασίες μαζί 
με την Α τάξη



Οι μαθητές του νηπιαγωγείου και της   A  
τάξης έβαψαν τα πασχαλινά αυγά



Από κοινού παρακολούθηση περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού 
βίντεο «η Φιόρα και ο Λεβάντε»



Πείραμα πετρελαιοκηλίδας μαζί  με τους 
μαθητές της Α τάξης 



Στα  πλαίσια  του  εργαστηρίου  δεξιοτήτων «Φροντίζω το 
περιβάλλον»τα νήπια συνεργάστηκαν με τους μαθητές της Α και 

Β τάξης και δημιούργησαν αφίσες…



…με μηνύματα για την προστασία του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος



Παρακολούθηση ομιλίας του Μητροπολίτη 
Αργολίδας



Λήξη σχολικής χρονιάς με συμμετοχή νηπιαγωγείου-δημοτικού 
σε survivor δοκιμασίες  



Κοινή  καλοκαιρινή  γιορτή
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