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3ο Φύιιο - Στοιηθό έηος 2010-11 

Η συντακτική 

ομάδα 
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Οη επηζθέυεης μας 

Σηο Μοσζείο  ηες 

Αθρόποιες 

Σηο Μοσζείο Βρασρώκας 

Σηο Playmobil funpark 

Σηο πάρθο θσθιοθορηαθής 

αγφγής 
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Σηο Τατσδρομηθό 

Μοσζείο 

Σηοκ εζκηθό θήπο 

Σηο Λαογραθηθό 

Μοσζείο Βαρκάβα 
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Πώρ θα μποπούζαμε να κάνοςμε  

ηον κόζμο μαρ πιο όμοπθο … 
 

Δςγένιορ:  Θα κπνξνύζακε λα θπηεύνπκε 

θπηά, λα ηα πξνζέρνπκε θαη λα κεγαιώλνπλ. 

Άγγελορ:  Να ππάξρνπλ αλεθνξίηζεο θαη θαηεθνξίηζεο 

ζηα πεδνδξόκηα γηα ηνπο αλάπεξνπο. 

Γημήηπηρ:  Να κελ ηζαθώλνληαη νη άλζξσπνη θαη λα έρνπλ 

ίζα δηθαηώκαηα. 

Παύλορ:  Οη άλζξσπνη λα κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηα θαη 

λα κελ ηζαθώλνληαη. 

Λοςκάρ:  Να κελ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα ησλ άιισλ. 

Βαζίληρ:  Να ππάξρεη θηιία ζηνλ θόζκν. 

Λάμππορ:  Να βνεζάκε ηνπο αλζξώπνπο πνπ καο 

ρξεηάδνληαη. 

Σπύπορ:  Να έρνπκε κόξθσζε. 

Ιζιδώπα:  Να θηηάμνπκε σξαίνπο θήπνπο. 

Μαπία Φ.:  Να κελ ηζαθώλνληαη νη άλζξσπνη κεηαμύ ηνπο. 

Νάνζς:  Να έρεη παληνύ εηξήλε. 

Μαπία Ση.:  Να κελ πεηάκε ζθνππίδηα. 

Γιάννηρ Γ.:  Να κελ κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ. 

Νίκη:  Να πξνζέρνπκε ηα δώα. 

Αποζηόληρ:  Να έρεη πνιιέο πιαηείεο λα παίδνπλ ηα παηδηά 

θαη λα κελ έρεη ηόζεο πνιιέο κέξεο ζρνιείν. 

Λούιρ:  Να θάλνπκε παηδηθέο ραξέο. 

Ηλέκηπα:  Να ζηακαηήζεη ν πόιεκνο. 

Κωνζηανηίνορ:  Οη κεγάινη λα κελ ρηππάλε ηα παηδηά. 

Δύα:  Να κελ κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ. 

Μάιπα:  Να κελ ζθνηώλνληαη ηα παηδηά. 

Χπιζηίνα:  Να βνεζάκε όια ηα παηδηά. 

Δλιζάβεη:  Να είλαη όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ θίινη. 

Ανθή:  Να θάλνπκε αλαθύθισζε. 

Δςθαλία:  Να κελ έρεη πόιεκν ζηε γε. 

Γιάννηρ Γ.:  Να θξνληίδσ ηα παηδηά κνπ. 
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Τι θα γίνω όηαν μεγαλώζω; 
Σηέλιορ:  Γηαηξόο 

Άπηεμιρ:  Θα δνπιεύσ ζε θαθεηέξηα.  

Νίκορ Κ.:  Τακίαο ζε ζνύπεξ-κάξθεη. 

Ταξιάπσηρ:  Θα πνπιάσ παηρλίδηα ζην Jumbo.  

Άπηρ:  Θα ηξέρσ κε αγσληζηηθά απηνθίλεηα. 

Μάπιορ:  Θα δνπιεύσ ζε καγαδί θαη ζα πνπιάσ πξάγκαηα. 

Τάζορ:  Θα πνπιάσ ξνύρα. 

Κωνζηανηίνορ Π:  Θα πνπιάσ θξνύηα (καλάβεο).  

Οπθέαρ:  Θα γίλσ πηιόηνο. 

Οςπανία:  Θα γίλσ δαζθάια. 

Λάοςπα:  Τξαγνπδίζηξηα 

Μςπζίνη:  Θα γίλσ παηδίαηξνο. 

Αγνή:  Θα γίλσ ηξαγνπδίζηξηα. 

Πέηπορ:  Θα καζηνξεύσ ξνκπόη. 

Χπήζηορ:  Θα γίλσ πηιόηνο. 

Παύλορ Α.:  Ππξνζβεζηηθόο θαη Ζσγξάθνο 

Ανθή:  Ζσγξάθνο 

Βαζίληρ:  Ζσγξάθνο θαη Αζηπλνκηθόο 

Δςγένιορ:  Αζηπλνκηθόο θαη Αξραηνιόγνο 

Ιζιδώπα:  Ζσγξάθνο 

Γιάννηρ Γ.:  Μάζηνξαο γηα ζπίηηα 

Γιάννηρ Γ.:  Δάζθαινο 

Δύα:  Παηδίαηξνο 

Απόζηολορ:  Αξραηνιόγνο 

Λοςκάρ:  Αξραηνιόγνο 

Νίκη:  Γηαηξίλα 

Γημήηπηρ Κ.:  Αεξνθόξνο 

Νάνζς:  Κνκκώηξηα 

Κωνζηανηίνορ Κ.:  Αζηπλνκηθόο 

Σπύπορ:  Γηαηξόο γηα γηαγηάδεο. 

Χπιζηίνα:  Δαζθάια θαη ηξαγνπδίζηξηα 

Άγγελορ:  Αζηπλνκηθόο 

Ηλέκηπα:  Μεραληθόο 

Λάμππορ:  Σηξαηηώηεο θαη αζηξνλαύηεο 

Λούιρ:  Δάζθαινο 

Μαπία Σ.:  Κνκκώηξηα 

Μάιπα:  Δαζθάια 

Δλιζάβεη:  Δαζθάια 

Δςθαλία:  Δαζθάια 

Μαπία Φ.:  Τξαγνπδίζηξηα θαη εθπαηδεπηήο δώσλ 
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Πώρ νιώθω όηαν σαίπομαι… 

 
Γήμηηπα: ζαλ πνπιάθη πνπ πεηάεη. 

Σοθία: όηη κ’ αγαπάεη ε κακά. 

Σέπγιορ: ληώζσ ζαλ ειεύζεξνο. 

Γιάννηρ: λα κ’ αγαπνύλ νη γνλείο κνπ. 

Αθποδίηη: όηη κ’ αγαπνύλ πνιύ. 

Απιάν: όηη κ’ αγαπάεη ε κακά. 

Απιάδνη: ηελ αγθαιηά ηεο κακάο. 

Μςπηώ: όηη κ’ αγαπάεη ε αδεξθή κνπ. 

Άγγελορ: ζαλ λα κπνξώ λα θάλσ ηα πάληα. 

Κων/νορ: ζαλ λα ηαμηδεύσ κε ηα θαξάβηα κνπ. 

Δλεονώπα: ζαλ ειεύζεξε. 

Χπιζηίνα: ζέισ λα πνηίδσ ηνλ θήπν 

Σηςλιανόρ: ζαλ λα πεηάσ ζηνλ νπξαλό 

Πώρ νιώθω όηαν λςπάμαι… 

 
 ζαλ λα θαίγεηαη ε θαξδηά κνπ. 

 ζαλ λα ρηππά ε θαξδηά κνπ. 

 ζαλ λα θαίγεηαη θάηη κέζα κνπ. 

 λα κελ ππάξρσ, λα θξπθηώ. 

 όηη δελ κ’ αγαπνύλ. 

 δε ληώζσ ηίπνηα. 

 πσο δε κ’ αγαπνύλ. 

 όηη ζα θαηαζηξαθεί ην ζπίηη. 

 ζαλ λα έρσ καύξε θαξδηά. 

 λα κελ κε βιέπεη θαλείο 

 

  

 

 

 

 

Μαπγαπιηάπια 
 Σπύξνο: Εγώ κε ηε γηαγηά κνπ θπηέςακε κηα θαθή αιιά κεηά 

καο μέξαζε. Αιιά εγώ δελ έθηαηγα, ε γηαγηά κνπ έβαδε πνιύ 

λεξό. 

 Κσλ/λνο Τ.: Παηδηά αθνύ ζαο έρσ πεη, νη άλδξεο κεηαμύ 

ηνπο δελ παληξεπόλνληαη. 

 -Γηάλλεο Κ.: Δελ μέξσ ηη θάλσ θπξία θαη ηξειαίλσ ηηο 

γπλαίθεο. 

-Κπξία  Νηίλα: Γηαηί ην ιεο απηό Γηάλλε κνπ; 

-Γηάλλεο: Γηαηί ε θπξία Νίθε κνπ είπε « Γεηα ζνπ βξε Γηάλλε 

ιεβεληηά ». 

 -Κπξία Νίθε: Γηαηί Σπύξν δελ κε πήξεο θαη εκέλα ζηελ 

Ακεξηθή; 

-Σπύξνο: Άκα γέλλαγε ε κακά κνπ εκέλα θαη εζέλα ηόηε 

ζα πήγαηλεο θαη εζύ θπξία. 

 -Κπξία Νίθε: Ξέξεηε πνηνί γηνξηάδνπλ  ζήκεξα παηδηά; 

-Σπύξνο: Σήκεξα γηνξηάδνπλ νη Σπύξνη  θη νη Σππξίλεο. 

-Άιιν  παηδί : Πνηνί  ηα ζππξηά θη νη αζπηξίλεο; 



 7 

 

 

 

Τι μος άπεζε ζηο νηπιαγωγείο; 

 
Αγνή:  πνπ έπαηδα κε ηηο θίιεο κνπ. 

Λάοςπα:  πνπ έπαηδα ζην θνπθιόζπηην. 

Νίκορ:  πνπ δηαβάδακε θαηλνύξηα παξακύζηα. 

Άπηρ:  πνπ παίδακε ζην δηάιεηκκα κε ηνπο 

θίινπο κνπ. 

Σηέλιορ:  πνπ γλώξηζα θαηλνύξηνπο θίινπο. 

Μςπζίνη:  πνπ παίδακε ζην θνπθιόζπηην. 

Κωνζηανηίνορ:  πνπ έθηηαρλα σξαίεο θαηαζθεπέο. 

Χπήζηορ:  πνπ παίδακε. 

Μάπιορ:  πνπ δσγξάθηδα. 

Οςπανία:  πνπ γλώξηζα θαηλνύξηεο θίιεο θαη έπαηδα 

καδί ηνπο. 

Τάζορ:  πνπ δηαβάδακε παξακύζηα. 

Ταξιάπσηρ:  πνπ παίδακε ζην δηάιεηκκα. 

Οπθέαρ:  πνπ γλώξηζα θαηλνύξγηνπο θίινπο. 

 

 
 

 

 

 

Οι νηπιαγωγοί: 

Καηφπόδε Ακδροκίθε 

Καθεκδή Κφκζηακηίκα 

Σηαθσιά Αζακαζία 

Καραηαζούιε Γιέκε 

 

Δείηε περηζζόηερες θφηογραθίες θαη πιεροθορίες  

ζηεκ ηζηοζειίδα ηοσ ζτοιείοσ μας :  

http://3nip-gerak.att.sch.gr 


