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Οη επηζθέρεηξ μαξ 

Σημ Ανπαημιμγηθό 

Μμοζείμ 

Σημ Μμοζείμ  

Λασθήξ Τέπκεξ 

Σημ Playmobil funpark 

Σημ πάνθμ θοθιμθμνηαθήξ 

αγςγήξ 
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Παναθμιμύζεζε 

ζεαηνηθήξ πανάζηαζεξ 

ζημ Θέαηνμ Πόνηα 

Βηςμαηηθό ζπμιείμ 

ζημ Νεπηαγςγείμ μαξ 

Ομάδα «Έκεθα 

παηδείαξ» 
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Κμμπμζημπμίεζε ζημ ζπμιείμ μαξ 
 

Μηα μένα ημο Απνηιίμο έκαξ αιιηώηηθμξ θάδμξ ήνζε ζηεκ αοιή 

ημο ζπμιείμο μαξ θαη ηνέλαμε όιμη κα ημκ πενηενγαζημύμε. 

Οη θονίεξ μαξ νώηεζακ ηη μπμνεί κα είκαη θη εμείξ απακηήζαμε : 

 ζπηηάθη γηα ηεκ αοιή, αιιά πςξ ζα μπαίκμομε μέζα 

 θνορώκα γηα ημ θνοθηό μαξ 

 θμιομπήζνα  

 ακάπμδμ θαιάζη γηα ζθμοπίδηα 

 θμοηί γηα ηα παηπκίδηα μαξ 

 ηενάζηηα θορέιε 

      Τόηε εθείκεξ μαξ ελήγεζακ  όηη είκαη θμμπμζημπμηεηήξ  

(μύθ!  ηη ηενάζηημ όκμμα θαη αθαηαιαβίζηηθμ). Τμ είπακ θαη ζημοξ 

γμκείξ μαξ δίκμκηαξ ημοξ έκα πανηί πμο έγναθε ιεπημμένεηεξ.   

      Δηαβάζηε ημ, θη ακ θαηαιάβεηε, πάνηε θη εζείξ έκακ γηα ηεκ αοιή 

ζαξ, ζα ζαξ θακεί πμιύ πνήζημμξ. 
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3ο Νθπιαγωγείο Γζρακα   26-04-2012 
 

              Αγαπθτοί γονείσ , 
  Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςτα πλαίςια του 

Περιβαλλοντικοφ Προγράμματοσ που εκπονείται τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 
ςτο Νθπιαγωγείο μασ με κζμα «Λίγα ςπαταλϊ το περιβάλλον αγαπϊ» 
ςτοχεφουμε  ςτθν υλοποίθςθ κάποιων ακόμθ δραςτθριοτιτων  ϊςτε να 
ολοκλθρωκεί το πρόγραμμα. 

    Σϋ αυτι τθν ενθμερωτικι  επιςτολι κζλουμε να ςασ 
πλθροφοριςουμε ότι το ςχολείο μασ ευαίςκθτο πάντα ςε κζματα 
Περιβάλλοντοσ ζχει εξοπλιςτεί με ζναν κάδο κομποςτοποίθςθσ (δωρεά  του 
Διμου Παλλινθσ) που ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των νζων πολιτϊν 
(μακθτζσ του Νθπιαγωγείου) και ςτθν υιοκζτθςθ ςωςτϊν περιβαλλοντικϊν 
ςυνκθκϊν  που κα εξαςφαλίςουν για όλουσ μασ ζνα καλφτερο αφριο για τον 
πλανιτθ που μασ φιλοξενεί. 

    Θζλουμε λοιπόν να ςασ ενθμερϊςουμε για τθ χρθςιμότθτα του 
κομποςτοποιθτι  και τθ ςωςτι χριςθ του ςτο ςχολείο μασ αλλά και ςτθν αυλι 
ςασ αργότερα, για όςουσ το επικυμοφν. Σϋ αυτι  τθ φάςθ χρειαηόμαςτε άμεςα 
τθ βοικειά ςασ κακϊσ το ςχολείο δεν παράγει φυτικά υπολείμματα  κουηίνασ 
απαραίτθτα για τθ δθμιουργία κομπόςτ (φυςικό λίπαςμα), για τα φυτά και τα 
λαχανικά του κιπου μασ που επικυμοφμε ςτο πλαίςιο του δυνατοφ να 
δθμιουργιςουμε. 

     Σασ ηθτοφμε λοιπόν να μαηεφετε όςα απορρίμματα κα ςασ 
αναφζρουμε παρακάτω και ςυγκεκριμζνθ θμζρα να τα φζρνετε ςτο ςχολείο 
όπου κα τοποκετοφνται ςτον ειδικό κάδο. 

    Υλικά που μπορείτε να ςυλλζξετε κομμζνα ςε μικρά κομμάτια : 

 Φλοφδεσ από πατάτεσ, λαχανικά, φροφτα εκτός από πορτοκάλια και  λεμόνια 

 Σάπια φροφτα, μαραμζνα λουλοφδια 

 Τςόφλια από αυγά 

 Υπολείμματα από καφζ και τςάι 

 Παλιά χϊματα από γλάςτρεσ 

 Κοςκινιςμζνθ ςτάχτθ από ξφλα 

 Υπολείμματα από χλοοτάπθτα όχι ψεκαςμζνο με εντομοκτόνα 

 Σκόνεσ από τθν θλεκτρικι ςκοφπα 

Απαγορεύονται  

 Ζωικά προϊόντα όπωσ κρζασ ,γάλα, κόκαλα, λίπθ 

 Κάκε μθ οργανικό υλικό όπωσ γυαλιά, μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά, πλαςτικά 
 

Σασ ευχαριςτοφμε προκαταβολικά και περιμζνουμε τθ Δευτζρα  
30/04/2012  τα πρϊτα ςασ απορρίμματα που κα μαηζψετε μαηί με τα παιδιά 
ςασ.                                                                                 

       Το διδακτικό προςωπικό 
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Κη όηακ νίλαμε ηα πνώηα μαξ ζθμοπίδηα ήνζε ε ώνα θαη γηα ηα 

δεύηενα, θαη ηόηε έδεηλακ αοηή ηεκ ακαθμίκςζε ζημοξ γμκείξ μαξ γηα 

κα ηε δηαβάζμοκ.   

 
 

Δεοηένα 14 Μαΐμο  
ζα ακμίλμομε γηα δεύηενε θμνά 

ημκ θμμπμζημπμηεηή μαξ. 
 

Θα ζέιαμε κα ζαξ πνμζθαιέζμομε  

γηα μηα αθόμα θμνά  

ζηε δνάζε ημο ζπμιείμο μαξ  

γηα κα θένεηε ηα  

απμννίμμαηά  ζαξ. 
 

 

 

 

 

Γμείξ θέναμε αοηά ηα «ζθμοπίδηα» 

πμο επηηνέπμκηακ γηα ημκ θάδμ μαξ 

θαη ανπίζαμε κα ημκ γεμίδμομε με: 

 

 

 

 

 

 

Γναζίδη από ημ γεηημκηθό πάνθμ  Σηάπηε  Παηαηόθιμοδεξ θαη οπμιείμμαηα θαθέ 
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Φύιια από ημκ θήπμ πμο θιαδέραμε Λαπακηθά  

 

Μπακακόθιμοδεξ  

 

Χόνηα  Σάπηα θνμύηα Λμοιμύδηα μαναμέκα 

 

Κνεμμοδόθιμοδεξ Τζόθιηα από αογά 

 

 

Ο «αιιηώηηθμξ» θάδμξ μαξ άνπηζε κα γεμίδεη ...  

 

      Οη  θονίεξ μαξ  ημο ένηλακ έκα εηδηθό ογνό 

γηα κα λεθηκήζεη γνήγμνα  θαη ημ Φζηκόπςνμ 

πμο ζα έιζμομε πάιη ζημ ζπμιείμ μαξ  ημ 

θοζηθό μαξ ιίπαζμα ζα είκαη έημημμ. 
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Γπεηδή όμςξ εμείξ δεκ ζέιμομε ηίπμηε κα πεγαίκεη παμέκμ 

ζοκεπίζαμε με ηεκ ακαθύθιςζε πανηημύ θαη είδαμε όηη όιμ θαη θάηη 

πήγαηκε ζηα ζθμοπίδηα. Γη’ αοηό με ηε βμήζεηα ηεξ θονίαξ μαξ 

γνάραμε έκα γνάμμα γηα ημ δήμανπμ ηεξ πόιεξ μαξ θαη ζα ημο ημ 

ζηείιμομε: 
 

Επηζημιή ζημ Δήμανπμ Παιιήκεξ 
 

Κύνηε Δήμανπε,  
        εμείξ μη μαζεηέξ ημο 3μο Νεπηαγωγείμο Γέναθα ζα 
ζέιαμε κα ζαξ δεηήζμομε κα μαξ βάιεηε έλω από ημ ζπμιείμ μαξ 
έκα θάδμ γηα κα πεηάμε όια ηα πανηηά πμο δεκ πνεηαδόμαζηε 
πηα.  
         Ακ δεκ ημ λένεηε θάκμομε ακαθύθιωζε ζε ζοζθεοαζίεξ 
ζημκ θάδμ ηεξ γεηημκηάξ μαξ, θαη ακαθύθιωζε μπαηανηώκ μέζα 
ζημ ζπμιείμ μαξ. Πνηκ από ιίγμ θαηνό πήναμε από ημ δήμμ ζαξ 
θαη έκακ θμμπμζημπμηεηή γηα κα πεηάμε, όζα απμννίμμαηα 
δεμημονγμύμε μεηά ημ δεθαηηακό μαξ, πμο ζα μαξ θηηάλεη θαη ημ 
ιίπαζμα γηα ηα θοηά ηεξ αοιήξ μαξ. 
         Θέιμομε ιμηπόκ ηώνα θη έκακ θάδμ ακαθύθιωζεξ πανηημύ 
γηα κα νίπκμομε όζα παιηά πανηηά, βηβιία ή πενημδηθά  δεκ μαξ 
είκαη πηα πνήζημα γηα κα μεκ πεγαίκμοκ παμέκα όηακ ακαθα-
ηεύμκηαη με ηα άιια ζθμοπίδηα μαξ. 
          Θα πανμύμε πμιύ ακ μπμνέζεηε κα μαξ θάκεηε αοηό  
πμο ζαξ δεηάμε. Εμείξ μη μαζεηέξ ημο 3μο Νεπηαγωγείμο  

Γέναθα ζαξ εοπόμαζηε Καιό θαιμθαίνη με μηα   
θάνηα πμο ζαξ εημημάζαμε! 
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Σηε γημνηή ηεξ μεηέναξ ηα παηδηά νςηήζεθακ,  

«ακ ε μαμά ήηακ 

ακηηθείμεκμ, πνώμα,  

ηναγμύδη ή άνωμα…» 
 

Απακηήζεηξ 

ΑΡΩΜΑ: 

Δήμεηνα:  Θα μύνηδε ηνηακηάθοιιμ γηαηί είκαη ημ αγαπεμέκμ ηεξ ιμοιμύδη 

Γνμηόκε:  Θα μύνηδε πμιύ ςναία 

Κςκζηακηίκμξ Κ.: Θα μύνηδε ημ άνςμα  όιςκ ηςκ  ιμοιμοδηώκ 

Απμζηόιεξ : Θα μύνηδε θενάζη, γηαηί είκαη γιοθηά ζακ θενάζη 

Γιέκε: Θα μύνηδε  μήιμ, γηαηί ημ μήιμ μονίδεη  όμμνθα 

Κςκζηακηίκμξ  Μ.: Θα μύνηδε πμνημθάιη γηαηί έπεη ςναίμ άνςμα  

 

ΦΡΩΜΑ: 

Γνμηόκε: Όια  ηα πνώμαηα  ημο μονάκημο ηόλμο.  

Κςκζηακηίκμξ  Σ.: Θα ήηακ γαιάδημ,  γηαηί μμο ανέζεη πμιύ. 

Ανηάκ: Θα ήηακ  πνοζό, γηαηί  ζα είκαη πμιύ όμμνθε. 

Χνήζημξ: Θα ήηακ θόθθηκμ, γηαηί είκαη ημ αγαπεμέκμ μμο.  

Ανηάδκε:  Θα είπε όια ηα πνώμαηα ημο θόζμμο, γηαηί ε μαμά μμο 

είκαη   πμιύ όμμνθε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αγγειηθή: Θα ήηακ δαπηοιίδη,  γηαηί είκαη μηα πνηγθίπηζζα. 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 

Πακαγηώηα: Θα ήηακ απαιή μμοζηθή. 
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Μανγανηηάνηα  

 

 Η θονία Νίθε δείπκεη δηάθμνα μένε ημο ζώμαημξ θαη 

ηα παηδηά ιέκε ηεκ μκμμαζία ημοξ, δείπκεη ιμηπόκ ηα 

νμοζμύκηα ηεξ θαη νςηά πςξ ιέγμκηαη.   

Ο Άνεξ ηόηε απακηά θοζηθόηαηα: ακαπκεοζηήνεξ. 

 

 Σημ ίδημ ακηηθείμεκμ δείπκεη ημ ζήμα ηεξ 

απαγόνεοζεξ ημο θαπκίζμαημξ ζε θιεηζημύξ 

πώνμοξ θαη ημοξ νςηά ηη ζεμαίκεη αοηό θαη ηόηε 

θάπμημ παηδί απακηά:   

απαγμνεύεηαη ημ ηζηγάνηζμα 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οη κεπηαγωγμί 

 

Καηςπόδε Ακδνμκίθε 

Καθεκδή Κςκζηακηίκα 

Σηαθοιά Αζακαζία 

Αδάμ Μανία 

Δείηε πενηζζόηενεξ θςημγναθίεξ  

θαη πιενμθμνίεξ  

 ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο μαξ :  
 

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

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

