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Οι επισκέψεις μας 
στο Κέντρο της Γης - Πάρκο Τρίτση 

στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

στο Μουσείο Ακρόπολης 

στο Θέατρο Πόρτα 

στο Πολεμικό Μουσείο 

στον Εθνικό Αερολιμένα 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» 
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Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 συμμετείχαμε 

στην παγκόσμια δράση του Let’s do it Greece. Μια 
παγκόσμια διοργάνωση με στόχο την ευαισθητο-

ποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάδειξη του εθελοντισμού. Στόχος μας η αισθητική 
αναβάθμιση του αύλειου χώρου του μικρού μας 

σχολείου. 
 

Η προετοιμασία βαψίματος των κάγκελων του 

σχολείου ξεκίνησε και διήρκεσε αρκετό καιρό λόγω 
του είδους της εργασίας που προϋπόθετε πολύ χρόνο 

και υπομονή. Όλοι οι εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, 
μαθητές και γονείς συγκεντρωθήκαμε στις 10.00 π.μ. 

στην αυλή του Νηπιαγωγείου μας και έγινε η αρχή για 
τον καλλωπισμό του σχολείου. Αυτό συνεχίστηκε και 
κάποιες από τις επόμενες Κυριακές έως ότου 

ολοκληρώθηκε το έργο μας. Έγιναν ακόμη 
επιδιορθώσεις  και συντήρηση του κήπου με κλάδεμα 

και σκάψιμο. 
 

 Το σχολείο μας μετά από μεγάλη 

προσπάθεια έγινε πολύχρωμο κι αυτό 
συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια όλων των 
εμπλεκόμενων και φυσικά των περαστικών και 

των γειτόνων.  
 

Σημαντικότατη  η προσφορά των χρωμάτων 
από την εταιρία Berling Α.Β.Ε.Ε. μετά τη 
μεσολάβηση της κυρίας Σταυριανού μέλους του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας. Τους ευχαριστούμε 
όλους  θερμά. 
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Ο Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του 
μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού του Make-A-Wish International, ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 1993 προκειμένου να υποστηρίξει αρχικά πέντε χώρες εκτός 
Ηνωμένων Πολιτειών, να εκπληρώνουν ευχές των παιδιών με απειλητικές για τη 
ζωή τους ασθένειες. Σήμερα, το Make-A-Wish International έχει παρουσία σχεδόν 
σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, μέσω των 37 παραρτημάτων του. 
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποίησε την πρώτη του ευχή 
στις 6 Μαρτίου του 1997, ενώ μέχρι σήμερα έχει 
εκπληρώσει πάνω από 1000 ευχές! 

Ο Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 
πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών  
3-18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 
ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, 
ελπίδα και δύναμη. 

Σταθερά κάθε χρόνο κοντά τους εμείς οι 

νηπιαγωγοί,οι μαθητές και οι γονείς του 3ου 
Νηπιαγωγείου Γέρακα προσφέρουμε όποιο ποσό 

μπορούμε για να εκπληρώσουμε την ευχή ενός 
παιδιού. Με τα αστεράκια που αγοράσαμε αυτή τη 
χρονιά, σχηματίσαμε ένα Χριστουγεννιάτικο 

δένδρο βάλαμε όλες τις ευχές μας πάνω του και 
περιμέναμε με αγωνία το αποτέλεσμα! 

Η χαρά μας μεγάλη όταν είδαμε μέσω του 
πιστοποιητικού συμμετοχής που μας έστειλαν, ότι 
βοηθήσαμε στη πραγματοποίηση της ευχής του 

μικρού Σπύρου. 
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Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα 
παιδιά του κόσμου! 

 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 
UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό της 
πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν και 
Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους, το 
2015», σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 
προωθεί τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού. Οι μαθητές με ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 
εκφραστούν δημιουργικά, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, τις απόψεις τους και 
τα συναισθήματά τους σχετικά με τα δικαιώματά τους. Ένα πρόγραμμα που τους 
βοηθάει να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και της αρμονικής λειτουργίας 
μέσα στην ομάδα, του σεβασμού προς τον άλλον, το διαφορετικό. Μπορεί να 
συμβάλει επίσης αποφασιστικά στην καταπολέμηση φαινομένων εκφοβισμού 
(bullying), ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

 

Οι μαθητές των νηπιαγωγείων  καλούνται να δημιουργήσουν με ομαδικές 

εργασίες μια αφίσα κι εμείς για δεύτερη χρονιά το τολμήσαμε. Φτιάξαμε το καράβι 
μας που ταξιδεύει τα δικαιώματά μας σε όλο τον κόσμο και όπου υπάρχουν παιδιά.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Για την προσπάθειά μας αυτή πήραμε έπαινο όλα τα παιδιά και όπως μας 

είπαν τα καλύτερα έργα των παιδιών από όλη την Ελλάδα θα βραβευθούν από 
Ειδική Επιτροπή και θα εκτεθούν σε έκθεση που θα γίνει στην Αθήνα το 

φθινόπωρο. 
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27 Απριλίου – 3 Μαΐου 2015 
Παγκόσμια Eβδομάδα Δράσης  

για την Εκπαίδευση 
 

Μια εβδομάδα γεμάτη δράσεις μαθητών. Τα παιδιά υπενθυμίζουν με 

δημιουργικούς τρόπους στους ηγέτες του κόσμου τις δεσμεύσεις τους σχετικά με 

την εκπαίδευση και προωθούν το μήνυμα για την ουσιαστική κατοχύρωση του 

δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε παιδιού. 

Η Actionaid Ελλάς συντονίζει από το 2004 την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης 

για την εκπαίδευση στην χώρα μας. 

Η βασική δράση της φετινής εκστρατείας ήταν η δραστηριότητα « Λέω την 

λέξη που θα ταξιδέψει » 

 Εμείς, τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου 

Γέρακα, που συμμετείχαμε σε αυτήν την 

εκστρατεία, επιλέξαμε την λέξη:  

                      «μαθαίνω».  

Αφού την διακοσμήσαμε, τη φωτο-

γραφίσαμε, την στείλαμε στην Αctionaid που 

την συμπεριέλαβε σ’ ένα βίντεο το οποίο θα 

σταλεί στον εκπρόσωπο της ελληνικής 

κυβέρνησης που θα ταξιδέψει το Σεπτέμβριο και θα συμμετάσχει στην ειδική 

σύσκεψη του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη.  

 Διαβάσαμε το παραμύθι: « Ένα μικρό πειρατικό καράβι » και ζητήσαμε 

από τα παιδιά να μας πουν γιατί θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο. 

 Τα παιδιά του ολοήμερου τμήματος βοηθήσανε τον κύριο Αναλφάβητο που 

κανείς δεν του είχε μάθει να διαβάζει, γιατί δεν είχε πάει ποτέ του σχολείο, 

να μιλήσει στους Υπουργούς για το σχολείο και την Εκπαίδευση. 

 Τα παιδιά του κλασικού τμήματος έφτιαξαν μια καινούρια ιστορία με τίτλο 

«Μια ιστορία για τον κύριο Αναλφάβητο » για να την διαβάσει τώρα 

που θα μάθει να διαβάζει. 
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Η συλλογή πλαστικών καπακιών για τη επαναχρησιμοποίησή τους σε 
κατασκευές στο Νηπιαγωγείο πήρε φέτος μια άλλη διάσταση που δεν ήταν 
καθόλου μακριά από την περιβαλλοντική. Χρειάστηκε μόνο λίγος  χρόνος για να 

ενημερωθούν οι γονείς και οι μαθητές και το σχολείο μας κατακλείστηκε από 
σακούλες με πολύχρωμα πλαστικά καπάκια σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. 

 

Λάβαμε έτσι μέρος στην  ευαισθητοποιημένη ανακύκλωση  μέσα από τον 
σεβασμό προς το περιβάλλον και την ανάδειξη των αξιών του εθελοντισμού, της 

αλληλεγγύης ,της αγάπης.  
 

 Όλα τα πλαστικά καπάκια (από μπουκάλια, γάλατα, χυμούς, νερά, 
αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.) συλλέγονται με σκοπό να παραδοθούν σε 
εταιρείες εμφιαλώσεως ή ανακύκλωσης και εκείνες με τη σειρά τους να 

συμβάλλουν οικονομικά, στην αγορά αναπηρικών καροτσιών και άλλων 
ορθοπεδικών βοηθημάτων, που είναι απαραίτητα για πολλούς συνανθρώπους μας 

που τα έχουν ανάγκη, αλλά δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να τ' αγοράσουν. 
 

Το μήνυμα της έμπρακτης αγάπης τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον 

άνθρωπο έγινε σαφές μέσα από την παραπάνω δράση που έγινε και σε 
συνεργασία με κάποιους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου, που προέτρεπαν 

τους μαθητές ως προς τη συλλογή καπακιών πάντα μέσα από την ενθάρρυνση της 
κυρίας Κάτιας. (EBΠ)  

 

Κατά τη λήξη του σχολικού έτους η 
ποσότητα που συλλέχθηκε ήταν πολύ μεγάλη 
γι αυτό και οι μικροί μας μαθητές δεν έπρεπε 

να μείνουν χωρίς κάποια επιβράβευση κι ένα 
κίνητρο για τη συνέχεια. 

 

 Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά 
και τους γονείς τους για την προσπάθεια και ας 

μην ξεχνάμε ότι και τώρα το καλοκαίρι είναι 
εύκολο να συνεχίσουμε τη συλλογή.  

 

Στο 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα  περιμένει πάντα μια σακούλα για να γεμίσει 
από τις συλλογές του καλοκαιριού όπως και πάντα ας μην ξεχνάμε περιμένει 

κάποιος συνάνθρωπός μας για να βοηθηθεί. 
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Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω  

για το πώς ζω, τι να κάνω και πως είμαι,  

τα έμαθα στο νηπιαγωγείο 

 

Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού , αλλά εκεί, στα βουναλάκια 
από άμμο, στο νηπιαγωγείο. 

Αυτά είναι τα πράγματα που έμαθα : 

 Να μοιράζεσαι τα πάντα  

 Να παίζεις τίμια 

 Να μην χτυπάς τους άλλους 

 Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα βρήκες 

 Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου 

 Να μην παίρνεις τα πράγματα που δεν είναι δικά σου . 

 Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις κάποιον 

 Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό 

 Να κοκκινίζεις 

 Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν καλό 

 Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή, να μαθαίνεις λίγο 

 Να σκέπτεσαι λίγο, να σχεδιάζεις, να ζωγραφίζεις  να τραγουδάς, να  χορεύεις, να παίζεις 

και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο 

 Να παίρνεις έναν υπνάκο το απόγευμα 

 Όταν βγαίνεις έξω στον κόσμο, να προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι από το χέρι και να 

μένεις μαζί με τους άλλους 

 Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. 

 Να θυμάσαι το μικρό σπόρο μέσα στο δοχείο από φελιζόλ. Οι ρίζες πάνε προς τα κάτω 

και το φυτό προς τα πάνω και γιατί, αλλά όλοι μας μοιάζουμε σ  αυτό. 
 

Τα χρυσόψαρα, τα χάμστερ, τα άσπρα ποντίκια, ακόμη και ο μικρός σπόρος μέσα στο 
δοχείο, όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εμείς. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε βρίσκονται κάπου εδώ μέσα. 
Ο χρυσός κανόνας, η αγάπη και οι βασικές αρχές υγιεινής, η οικολογία, η πολιτική, η ισότητα και 

η υγιεινή ζωή. Πάρτε μια απ’ αυτές τις συμβουλές, εκφράστε την με επιτηδευμένη ορολογία 
ενηλίκων και εφαρμόστε την στην οικογενειακή σας ζωή, στην εργασία σας, στην κυβέρνηση 
σας, στον κόσμο σας και θα παραμείνει αληθινή, ξεκάθαρη, σταθερή.  

Σκεφτείτε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι, τρώγαμε 
γάλα με κουλουράκια γύρω στις τρεις το απόγευμα και μετά ξαπλώναμε κάτω από τις κουβέρτες 

για ένα υπνάκο. Ή, αν όλες οι κυβερνήσεις είχαν ως βασική αρχή να βάζουν πάντα τα πράγματα 
εκεί που τα βρήκαν και να καθαρίζουν τις τσαπατσουλιές τους.  

 Είναι ακόμη αλήθεια ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πως όταν βγαίνετε έξω στον κόσμο 

είναι καλύτερα να κρατιέστε από το χέρι και να μένετε μαζί με τους άλλους. 
(Απόσπασμα από το βιβλίο :  
Όλα όσα πραγματικά χρειάζομαι να ξέρω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο του Robert Fulghum) 
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Δείγματα γραφής 
 

Αυτούσια δείγματα γραφής στον υπολογιστή της 

τάξης του ολοήμερου από ένα μαθητή που αγαπά 

την ιστορία  της Ελλάδας......... 

 
Οχι   γιεμανι      οτανπρο     ιρθαν   ι   γιερμνι       ιτανε    

ετιμιγιαπολεμο    ιχαν    εκατο    οπλα  

 1944       κλεπσανε       παραπολα     χτιρια 

Ομος    ιελινεσπουιτανεπολιδινατι  

δεντυοσφοβιθικανετσι   αρχισαν 

κεκανανεκεαφτι  ι  πολιγιενει        πιθεσι 

 
από μια μαθήτρια που θέλει να γράψει τις εντυπώσεις της από τη χρονιά που 

πέρασε.......... 

 

Περασα ιπεροχα στο τριτο νιπιαγογιο γερακα 

Ινε το καλιτερο σχολιο που ιρπιρξε στι γη 

Καναμε τοσα πολα πραγματα 

Δανιστικι φιτεψαμε μαθαμε να γραφουμε 

Να διαβαζουμε μαθαμε ακομα 

Και να κανουμε μαθιματικα και αφερεσι 

Και τορα που τελιονι το σχολιο 

Θα παμε διακοπες και θαπαμε διακοπες  

 
αλλά κι από ένα άλλο μαθητή που θέλει να γράψει διάφορες σκέψεις του, λίγο 

πριν αποχαιρετήσει το Νηπιαγωγείο! 
 

Περασα    τελια    στιγιορτι    το   καλοκιαεκιαο 

Πεταλοδα    π τσι κινγαο με   αποχι 

Παοταξιδι   με   το   πιραβλο 

Κιαε  εφτασα         στο     διαστιμα   κια   εξερεφνισα   το   

πλατι    αρο    βρικαμε    εξογιηνος 
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Το σχολειό μας το καλό   
(ποίημα από τα παιδιά του ολοήμερου) 

 

Κλείνει τώρα το σχολειό 

και θα πάω Δημοτικό 

όλους τους αποχαιρετώ 

και θα τρώω παγωτό. 

 

Πολλά βιβλία θα κουβαλάω  

σε μια τσάντα τόσο δα 

θα ‘χω και πολλούς δασκάλους 

θα περνάω μια χαρά. 

 

Στο παλιό μου το σχολείο  

τις δασκάλες χαιρετώ 

εργασίες ετοιμάζω  

για να γίνω ξεφτεριό. 

 

Ήρθε όμως καλοκαίρι  

και θα πάω διακοπές 

όλη μέρα θα ξαπλώνω  

και θα κάνω ζαβολιές. 

 

Τη μαμά μου θα ξυπνάω 

και θα τρώω καρπαζιές 

απ’ της θάλασσας το κύμα 

και θα κάνω και βουτιές. 

 

Στου μπαμπά μου το κεφάλι  

ανεβαίνω για βουτιές 

και όλα αυτά θα υποφέρω 

στου σχολειού τις διακοπές.  
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Αμαλία: γιατρός-νοσοκόμα σε μαιευτήριο 

Κωνσταντίνα Π: αστροναύτης 

Κωνσταντίνα Λ: πιλότος 

Νίκος Δ: πυροσβεστική 

Γιώργος Τ: αστυνομικός 

Σταυρούλα: γιατρός για σκυλιά και γάτες 

Σταύρος: ζαχαροπλάστης 

Ελένη: τραγουδίστρια ελληνικών 

Ελίνα: δασκάλα 

Αναστάσης Σταυρ.: αστυνόμος 

Νίκος Σ.: στρατιωτικός 

Δωροτίνα: γιατρός 

Ιωάννα: γιατρός για παιδιά 

Χρήστος: κουρέας για τους ανθρώπους 

Γιώργος Καλτ.:   αστροναύτης & μπασκετμπολιστής 

Καραχαλ: ποδοσφαιριστής 

Μελίνα: αθλήτρια τρεξίματος 

Βύρωνας: παγωτατζής 

Θάνος Τζ: αστυνόμος 

Αναστάσης Σταμ.: περιπτεράς 

Γιώργος Κουτρ.: πυροσβέστης 

Λάζαρος: ποδοσφαιριστής 

Πέτρος: πυροσβεστικός 

Κωνσταντίνος Μπ.: παγωτάς 

Θάνος Κ.:  αστυνομικός 
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Ορέστης:  πολλά παιχνίδια 

Βαγγέλης Κ.:  ένα ωραίο κουκλοθέατρο 
Έφη:  μια ωραία τσουλήθρα 

Δημήτρης:  πολλά παζλ 
Σπυριδούλα:  κούνιες 
Γιώργος Γκρ:  υλικά για να ζωγραφίζουμε 

Γιώργος Τ:  βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία 
Ιωάννα:  αυλή με λουλούδια 

Μαριλένα:  καλές δασκάλες 
Σταυρούλα:  πολλά παιχνίδια 
Αλέξανδρος:  βρύσες να πίνουμε νερό 

Αποστόλης:  πολλές κρεμάστρες 
Βαγγέλης Λ.:  παιχνίδια για κατασκευές 

Θανάσης:  δωμάτιο ύπνου 
Ηλίας:  μεγάλες αίθουσες 
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Σταυρούλα: το παιχνίδι στην τάξη 

Χρήστος: τα μαθήματα 

Θάνος Κ: όταν δανειζόμασταν βιβλία 

Ελίνα: το παιχνίδι στο διάλειμμα 

Νίκος Σ: οι κατασκευές με τα ξύλινα  

 ή όταν μας βγάζατε φωτογραφία 

Ελένη: το παιχνίδι στην αυλή 

Πέτρος: οι εκδρομές 

Βύρωνας: η δανειστική βιβλιοθήκη 

Κων/νος Κ.: όταν παίζαμε ποδόσφαιρο 

Κων/νος Μπ: οι φωτογραφίσεις μας 

Θάνος Τζ.: το παιχνίδι με τους κώνους 

Κων/να Λ: που μάθαμε γράμματα ή αριθμούς 

Αναστάσης Σταυρ: όταν βάζαμε τις καρτέλες  

  με τα ονόματά μας στον  πίνακα 

Αμαλία: οι εκδρομές 

Δωροτίνα: η ζωγραφική 

Γιώργος Κουτρ: το παιχνίδι στην αυλή 

Σταύρος: η ώρα του φαγητού και οι γιορτές 

Αναστάσης  Σταμ: όταν ζωγραφίζαμε 

Νίκος Δ: οι γιορτές 

Μελίνα: που γράφαμε γράμματα 

Γιώργος Κ: τα μαθηματικά 

Λάζαρος: όταν παίζαμε ποδόσφαιρο 

Γιώργος Τ: οι παρουσιάσεις των βιβλίων 

Κων/να Π.: οι χάρτινες κατασκευές 

Ιωάννα: το παιχνίδι στην αυλή 
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Μαργαριτάρια: 

 Λίγο πριν κοιμηθούν το μεσημέρι λέει η  Σταυρούλα:  

Κυρία είσαι η καλύτερη δασκάλα...  

και πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση της πετάγεται ο Σταύρος 

και συμπληρώνει:   

του ύπνου! 
 

 Σε μια συμπλοκή μεταξύ δύο ο Θάνος Τζ. δίνει την εξήγησή του: 

κυρία μου δημιουργήμησε  πρόβλημα και με το θυμό του μου 

πήρε τα χέρια και έριχνε μπουνιές! 
 

 Ο Θάνος Τζ. βλέπει μια ξυλομπογιά χωρίς μύτη και λέει: 

αυτή είναι σκαλισμένη κυρία δεν γράφει! 
 

 Σε συζήτηση για κάποιον που άκουσαν ότι πέθανε 

άλλοι υποστηρίζουν ότι πάει στον Θεό κοντά κι 

άλλοι στον ουρανό. Η Ιωάννα φωναχτά λέει: όχι 

κάνετε λάθος, όταν πεθαίνει κάποιος ξέρετε που 

πηγαίνει, στην αίθουσα του πέθανος! 
 

 Μιλάμε για τα νησιά που απαρτίζουν τις Κυκλάδες και 

προσπαθούμε να μάθουμε μερικά. Τότε πετάγεται ο Αναστάσης 

Σταυρ. και λέει:   

κυρία να σου πω μια κυκλάδα που ξέρω; την Άνδρος!  

 

 

 

 

Οι νηπιαγωγοί 

Κατωπόδη Ανδρονίκη  

Σταφυλά Αθανασία   

Καφενζή Κωνσταντίνα 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες  

και πληροφορίες  

 στην ιστοσελίδα του σχολείου μας :  
 

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

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

