
 

 

  

 

Σημείωμα 
Νηπιαγωγού 
 
 
Η εοιλξγή σξτ ξμόμασξρ σηρ ευημεπίδαρ 

μαρ έγιμε σξμ Ιξύμιξ σξτ 2018 ςσξ 1ξ 

σεύφξρ, ύςσεπα αοό χηυξυξπία σηρ 

ξλξμέλειαρ σηρ σάνηρ και σημ 

τοεπχήυιςη εμόρ αοό σα ξμόμασα οξτ 

οπξσάθηκαμ αοό σα ίδια σα οαιδιά.                                                          

Η εοιλξγή σψμ άπθπψμ έγιμε μέςα αοό 

σιρ θεμασικέρ εμόσησερ οξτ 

τλξοξιήςαμε διαθεμασικά μέςα ςσημ 

σάνη, σα επγαςσήπια δενιξσήσψμ, σιρ 

γιξπσέρ, σιρ Παγκόςμιερ ημέπερ, σξτρ 

διαγψμιςμξύρ ςσξτρ ξοξίξτρ λάβαμε 

μέπξρ, σιρ εκδπξμέρ και σα ήθη και 

έθιμα οξτ αμαβίψςαμ μέςα αοό σξ 

εμδιαυέπξμ σψμ οαιδιώμ και σξ μεπάκι 

σψμ εκοαιδετσικώμ.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Σέλξρ, ετφαπιςσξύμε θεπμά σημ 

Κξιμψυελή εοιφείπηςη σξτ Δήμξτ 

Σπιυτλίαρ, οξτ εμςσεπμίςσηκε σημ 

εοιθτμία μαρ μα λάβξτμ ξι μαθησέρ μαρ  

ςε έγφπψμη μξπυή σξ ευημεπιδάκι μαρ 

και δίφψρ διςσαγμό, αμέλαβε σημ 

εκσύοψςή σξτ. 

 

Η Ππξϊςσαμέμη σξτ Νηοιαγψγείξτ 

σαθμξύ Καλξύ Νεπξύ                        

 

σάμξτ Βαςιλική 
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Σα μέα σξτ Νηοιαγωγείξτ μαρ 

        (φ. Έσξρ: 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

        

Νηοιαγωγείξ σαθμξύ Καλξύ Νεπξύ 

Άςκηςη ςειςμξύ 

Εμείρ ςσξ Νηοιαγψγείξ, όσαμ 

κάμει ςειςμό, δεμ σςιπίζξτμε 

και δεμ σπέφξτμε. Δίφψρ 

οαμικό, μοαίμξτμε κάσψ αοό 

σα θπαμία και μόλιρ σελειώςει 

ξ ςειςμόρ, οπξυτλάςςξτμε με 

σα φέπια μαρ κευάλι και 

ατφέμα και βγαίμξτμε ςσξ 

οπξαύλιξ με ςειπά. 

28η Οκσωβπίξτ 

 

Παπαμξμή σηρ εθμικήρ μαρ 

εξπσήρ, κάμαμε ση γιξπσξύλα 

μαρ ςσξ Νηοιαγψγείξ και 

αμήμεπα, δεμ ληςμξμήςαμε 

σξτρ έμδξνξτρ οπξγόμξτρ μαρ. 

Εκκληςιαςσήκαμε, κάμαμε 

οαπέλαςη και κασαθέςαμε 

ςσευάμι ςση μμήμη σξτρ ςσξ 

ηπώξ σξτ φψπιξύ. 

 



  

 
Ψηυιακό βιβλίξ 

Ηφξγπαυήςαμε μία ιςσξπία 

οξτ εμομετςσήκαμε αοό 

σξ οαιδικό οαπαμύθι «Η 

εφθπόοισα» και γπάχαμε 

και εικξμξγπαυήςαμε σξ 

δικό μαρ οαπαμύθι.  

«Η οίσα σηρ υιλίαρ», έγιμε 

και χηυιακό βιβλίξ και 

μαρ εμθξτςίαςε όλξτρ. 

Μηλόοισα 

Μιλήςαμε για σα υπξύσα, σημ 

τγιειμή διασπξυή και 

αοξυαςίςαμε μα 

δημιξτπγήςξτμε. 

Φσιάναμε μηλόοισα, σημ 

χήςαμε, σημ δξκιμάςαμε, 

γλύχαμε και σα δάφστλά μαρ! 

Διαγωμιςμόρ 

«Αςσέπι σηρ ετφήρ» 

 

Αυξύ εμιςφύςαμε σα 

Χπιςσξύγεμμα σξμ μη 

κεπδξςκξοικό ξπγαμιςμό 

Κάμε μια ετφή Ελλάδαρ, 

λάβαμε μέπξρ και ςσξμ 

διαγψμιςμό οξτ 

διξπγάμψςε και 

δημιξτπγήςαμε ση δική 

μαρ αυίςα. 



 

 

   Κξτπαμοιέδερ 

Μιλήςαμε για σα ήθη 

και σα έθιμα σψμ 

Χπιςσξτγέμμψμ  

και με σα  

μικπά μαρ  

σα φεπάκια,  

υσιάναμε 

κξτπαμοιεδάκια. 

Πειπάμασα 

 

Πειπαμασιςσήκαμε με 

διάυξπα τλικά, κάμαμε 

τοξθέςειρ  

και είδαμε  

σα αοξσελέςμασα  

σψμ επετμώμ μαρ. 

Γιξπσή Χπιςσξτγέμμωμ 

Σημ σελετσαία μέπα 

σψμ μαθημάσψμ 

κάμαμε σημ 

Χπιςσξτγεμμιάσικη 

γιξπσξύλα μαρ, 

σηπώμσαρ όλα σα 

τγειξμξμικά 

οπψσόκξλλα. 



  

 Κξοή βαςιλόοισαρ 

Σηπήςαμε σξ έθιμξ 

σηρ κξοήρ σηρ 

βαςιλόοισαρ και 

υέσξρ και οήπαμε 

δώπα και γξύπια για 

σημ μέα φπξμιά. 

Στφεπόρ και μικησήρ 

σξτ υλξτπιξύ για σξ 

2022 αμαδείφσηκε ξ 

Παμσελήρ μαρ. 

Δπαμασξοξιήςειρ 

Γίμαμε για λίγξ 

μικπξί ηθξοξιξί και 

δπαμασξοξιήςαμε 

οξλλξύρ μύθξτρ, 

ιςσξπίερ και 

οαπαμύθια οξτ 

διαβάςαμε ςσημ 

σάνη. Κάθε μξπυή 

σέφμηρ είμαι 

ςοξτδαίξ μέςξ 

έκυπαςηρ κι εμείρ 

σξ γμψπίζξτμε καλά. 

Γεωγπαυία 

Αυξύ διδαφσήκαμε σιρ 

ιςσξπίερ και σιρ 

δπαμασξοξίηςαμε, γίμαμε 

μικπξί γεψγπάυξι και 

βπήκαμε ςσξ φάπση οξύ 

βπίςκξμσαι ξι διάυξπερ 

οόλειρ, μηςιά και οελάγη 

οξτ ςτμαμσήςαμε ςσξτρ 

οπξξπιςμξύρ σψμ μύθψμ 

ατσώμ. 

 



  

 Αοόκπιερ 

Μαςκαπετσήκαμε, 

σπίχαμε σξ οιοέπι, 

οαμσπέχαμε σξμ 

κάβξτπα και σξτ 

δώςαμε ση φελώμα 

και κάμαμε 

αοξκπιάσικξ οάπσι 

ςσημ σάνη για μα 

νεφψπίςξτμε σιρ 

μέπερ. 

Σςικμξοέμοση 

Σηπήςαμε και σξ 

έθιμξ σηρ 

Σςικμξοέμοσηρ. 

Η σαβέπμα «Ο 

σαθμόρ» ςσξ Καλό 

Νεπό μαρ κέπαςε 

μόςσιμερ λιφξτδιέρ, 

σπαγξτδήςαμε, 

φξπέχαμε και 

γελάςαμε και η 

σάνη μαρ μύπιςε 

σςίκμα. 

Παγκόςμια ημέπα κασά σξτ ςφξλικξύ 

εκυξβιςμξύ 

Η εμδξςφξλική βία, νεκιμά αοό οξλλέρ 

και διάυξπερ αισίερ, σπατμασίζει ςξβαπά 

σημ χτφή εμόρ οαιδιξύ & αοξσελεί 

ολέξμ κξιμψμικό οπόβλημα. Και υέσξρ 

λξιοόμ, ςσιρ 6 Μαπσίξτ δημιξτπγήςαμε 

σξ ςύμθημα «Μίλα σώπα» με 

σξτβλάκια & ολαςσελίμη και λάβαμε 

μέπξρ ςσξ διαγψμιςμό σξτ «Χαμόγελξτ 

σξτ οαιδιξύ» για μα βξηθήςξτμε & 

εμείρ ςσημ αοξσπξοή σέσξιψμ 

υαιμξμέμψμ.  



 

25η Μαπσίξτ 

 

Γιξπσάςαμε σημ Εθμική μαρ 

εοέσειξ σημ οαπαμξμή 

 σηρ με ση γιξπσξύλα οξτ 

εσξιμάςαμε ςσξ ςφξλείξ 

και αμήμεπα με σξμ 

εκκληςιαςμό, σημ οαπέλαςη 

και σημ κασάθεςη ςσευάμψμ. 

 

 

Λαζαπάκια 

Φσιάναμε με σα φεπάκια 

 μαρ Λαζαπάκια σημ 

σελετσαία εβδξμάδα 

 σψμ μαθημάσψμ και σξ 

ςφξλείξ μαρ μύπιςε Πάςφα. 

 

Παςφαλιμά ατγά 

Φσιάναμε με σα φεπάκια μαρ 

Λαζαπάκια σημ σελετσαία 

εβδξμάδα σψμ μαθημάσψμ 

και σξ ςφξλείξ μαρ μύπιςε 

Πάςφα. 



  

Κηοξτπική 

Αυξύ μιλήςαμε 

για σημ τγιειμή 

διασπξυή και ση 

θπεοσική ανία 

σψμ υπξύσψμ 

και σψμ 

λαφαμικώμ, 

ςκαλίςαμε και 

υτσέχαμε 

μαπξτλάκια ςσημ 

ζαπμσιμιέπα σξτ 

ςφξλείξτ. 

Bravo schools 

Πήπαμε σημ 

οπψσξβξτλία μα 

ςτγκεμσπώςξτμε σπόυιμα 

για σξ Κξιμψμικό 

οαμσξοψλείξ σξτ Δήμξτ 

Σπιυτλίαρ. 

Δημιξτπγήςαμε σημ 

αυίςα μαρ και μοήκαμε 

ςση λίςσα σψμ ςφξλείψμ 

Bravo schools οξτ 

ςτμσελξύμ ςσημ αμάδεινη 

ξλξκληπψμέμψμ 

εκοαιδετσικώμ 

οπξςεγγίςεψμ ςε θέμασα 

κξιμψμικήρ 

τοετθτμόσησαρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ρξμοξσική 

Με σξ πξμοξσάκι Beebot ςφεδιάςαμε,          

οπξγπαμμασίςαμε, εοαμαοπξςδιξπίςαμε  

ση ςκέχη μαρ και αμακαλύχαμε σξ  

Ηλιακό μαρ ςύςσημα μέςα αοό σξμ  

αμσίςσξιφξ θεμασικό κύκλξ σψμ  

επγαςσηπίψμ δενιξσήσψμ. 

 

 

 

 



  

 

  
25η Μαπσίξτ 

Κάμαμε σημ 

γιξπσξύλα μαρ 

οαπαμξμή σηρ 

25ηρ Μαπσίξτ 

και αμήμεπα 

σηρ εθμικήρ 

μαρ εξπσήρ, 

οαπελάςαμε 

και 

κασαθέςαμε σα 

ςσευάμια μαρ 

οπξρ σιμήμ 

σψμ ηπώψμ 

σξτ 1821. 

Λαζαπάκια 

Φσιάναμε 

Λαζαπάκια για 

σξ άββασξ 

σξτ Λαζάπξτ, 

σα χήςαμε 

και σα βάλαμε 

ςσα καλαθάκια 

μαρ για σξ 

Πάςφα. 

Βαυή ατγώμ 

Βάχαμε σα 

Παςφαλιμά 

ατγά μαρ με 

κόκκιμη βαυή 

και σα 

ζψγπαυίςαμε 

με 

κηπξμοξγιέρ. 

Κασαςκετέρ 

Λαμοάδερ, υαμαπάκια, 

Παςφαλιμέρ κάπσερ, 

καλαθάκια, ατγξθήκερ και 

άλλερ οξλλέρ κασαςκετέρ, 

είφαμ και υέσξρ σημ 

σιμησική σξτρ ςσξ 

Νηοιαγψγείξ μαρ. 

Κάλαμσα 

Μάθαμε σα κάλαμσα σξτ Λάζαπξτ ή 

Λαζαπικά και είοαμε σα κάλαμσα σηρ 

Άμξινηρ ή Χελιδξμίςμασα με σα 

φελιδξμάκια μαρ ςσα φέπια ςσξτρ γξμείρ 

και ςσξτρ ξδηγξύρ σψμ σανί οξτ μαρ 

οεπίμεμαμ ςσξ ςφόλαςμα. 

Γιξπσή σηρ μησέπαρ 

Έυσαςε η ςσιγμή μα 

γιξπσάςξτμε και ση γιξπσή 

σηρ μησέπαρ. 

Σηρ γπάχαμε σημ κάπσα μαρ, 

ζψγπαυίςαμε σξ οξπσπαίσξ 

σηρ, αοαπιθμήςαμε και σα 

φαπακσηπιςσικά σηρ και 

στοώςαμε έμα νεφψπιςσό 

υύλλξ ευημεπίδαρ για μα 

διαδώςξτμε σα μέα: «Η 

καλύσεπη μαμά σξτ κόςμξτ 

γιξπσάζει! Η μαμά μαρ»! 



 

Χαμόγελξ σξτ οαιδιξύ 

Με ςύμθημα 

«Αμακύκλψςέ σξ, μημ σξ 

οεσάρ, δώς’ σξτ ναμά 

ζψή» σψμ επγαςσηπίψμ 

δενιξσήσψμ για σημ 

αμακύκλψςη, 

ςτγκεμσπώςαμε οέπα αοό 

είδη για αμακύκλψςη και 

είδη πξτφιςμξύ και σα 

οαπαδώςαμε ςσξμ 

εκοπόςψοξ σξτ 

τοξκασαςσήμασξρ σξτ 

Χαμόγελξτ σξτ οαιδιξύ 

ςσξμ Πύπγξ. 

Εκδπξμέρ 

Εοιςκευσήκαμε σξ κσήμα 

Φξίυα ςσημ Καλαμάσα και 

μάθαμε ςσημ οπάνη για 

σημ κξμοξςσξοξίηςη και 

ση ςοξπά σψμ υτσώμ και  

ςσξ Αγπόκσημα Παοάκια 

ςσημ Απκαδία για μα 

δξύμε αοό κξμσά 

φαπακσηπιςσικά ζώα σηρ 

εγφώπιαρ οαμίδαρ, σόςξ 

άγπια όςξ και ξικόςισα. 

Η ςσάςη ςσημ Καπύσαιμα, 

εοιςυπάγιςε με σξμ 

καλύσεπξ σπόοξ σημ 

μξμξήμεπη εκδπξμή μαρ. 

τμσανιδιώσερ μαρ ςσιρ 

εοιςκέχειρ ατσέρ, σξ 1ξ 

και 2ξ Νηοιαγψγείξ 

Κτοαπιςςίαρ αμσίςσξιφα. 

 



 

Γιξπσή λήνηρ 

Άλλη μια ςφξλική φπξμιά 

έυσαςε ςσξ σέλξρ σηρ. 

Δια ζώςηρ σα μαθήμασα 

ατσή ση υξπά, φψπίρ 

σηλεδιαςκέχειρ, γεμίζξμσαρ 

με οαιδικέρ υψμέρ και 

φαμόγελα σημ  αίθξτςα 

διδαςκαλίαρ και σξμ 

οπξαύλιξ φώπξ σξτ ςφξλείξτ. 

«Οι Αοξκεί και ξι Αοξδώ» 

όοψρ ήσαμ ξ σίσλξρ σηρ 

καλξκαιπιμήρ μαρ γιξπσήρ με 

θέμα σημ αμακύκλψςη και η 

εκοαιδετσικόρ σξτ 

Νηοιαγψγείξτ, ςαρ εύφξμσαι 

καλό Καλξκαίπι και με σξ 

καλό μα ναμαβπεθξύμε σξμ 

εοσέμβπιξ. 

   τμσακσική ξμάδα: 

           Άγγελξρ Νικόλλι 

Αοόλλψμαρ Παπαςκετόοξτλξρ 

Απεσή Δπεκόλια 

Γιάμμηρ Ψετδόρ 

Δαμάη Γαλάμη 

Μελίμα Αμαγμψςσξοξύλξτ 

Παμσελήρ Σςίμσζηλαρ 

Ρακίο Μξτςκάι 

Σπιαμσαυτλλέμια Ψετδξύ 

       Φλάβιξ Σςεπβαμάκξτ 

 

 


