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Μη επηζθέρεηξ μαξ 

ζημ Γζκηθό Θέαηνμ  

«Μ Οημηγδαιέκημξ» 

ζημ Ιμοζείμ Εναθιεηδώκ 

ζημ Ιμοζείμ Γιιεκηθήξ Ναηδηθήξ Πέπκεξ 

ζημ Ιμοζείμ Ομθμιάηαξ 
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Το 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα για ηρίηη τρομιά, 

έδωζε ζηοσς μαθηηές ηοσ μαθήμαηα εθελομηιζμού 

και αγάπης για ηο Περιβάλλομ... 

Ννμεημημαζία γηα ηε 

μεγάιε γημνηή ημο 

εζειμκηηζμμύ ζημ 

ζπμιείμ - ε αθίζα μαξ 
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Δράζεις ζηο 3ο 

Νηπιαγωγείο Γέρακα, ηημ 

Κσριακή 17 Απριλίοσ 2016    
 Αηζζεηηθή ακαβάζμηζε ημο ζπμιείμο, από μεηένα μαζεηή μαξ, με δςγναθηθή 

ζηεκ είζμδμ ημο Κεπηαγςγείμο. 

 

 Βάρημμ ηζηώκ ζεμαηώκ, ηναμπαιώκ, βνοζώκ αοιήξ, θνεζθάνηζμα ημίπςκ 

ηάλεξ μιμεμένμο.   
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 Φύηεοζε θοηώκ, βμηάκηζμα θήπμο 

 

Γοπανηζημύμε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη ημοξ γμκείξ ημοξ, πμο δηέζεζακ ημ 

πνςηκό ηεξ Ηονηαθήξ  ημοξ ζηε δνάζε ημο ζπμιείμο μαξ, αιιά θαη ηεκ εηαηνεία 

Πναθαδάξ γηα ηεκ πνμζθμνά ηςκ οιηθώκ γηα ηηξ ενγαζίεξ ακαβάζμηζεξ ημο 

ζπμιείμο μαξ. 
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Οοκεπίδμομε ζηαζενά θάζε πνόκμ 

κα είμαζηε θμκηά ζηα παηδηά πμο 

έπμοκ ακάγθε κα δμοκ έκα όκεηνό 

ημοξ κα πναγμαημπμηείηαη. Ιε ηα 

αζηενάθηα πμο αγμνάζαμε αοηή ηε 

πνμκηά, πνμζθένμκηαξ έκα μηθνό  

πμζό, ζπεμαηίζαμε έκα νηζημο-

γεκκηάηηθμ αζηένη  με ηηξ εοπέξ μαξ 

θαη πενημέκαμε με αγςκία ημ 

απμηέιεζμα! Ε πανά μαξ μεγάιε 

όηακ είδαμε μέζς ημο πηζημπμηεηηθμύ ζομμεημπήξ πμο μαξ έζηεηιακ, όηη 

βμεζήζαμε ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ εοπήξ ημο Γηάκκε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νηζημπμηεηηθό πανάξ, δύκαμεξ θαη ειπίδαξ 
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 Ε Γιιεκηθή Γζκηθή Γπηηνμπή ηεξ UNICEF 

πναγμαημπμηεί ημ εθπαηδεοηηθό ηεξ πνόγναμμα «Πα 

Ναηδηά Γνάθμοκ θαη Δςγναθίδμοκ ηα Δηθαηώμαηά 

ημοξ, ημ 2016», ζε ζοκενγαζία με ημ Ρπμονγείμ 

Νμιηηηζμμύ, Ναηδείαξ & Θνεζθεομάηςκ. Ννόθεηηαη 

γηα έκα πνόγναμμα πμο πνμςζεί ηε Ούμβαζε ηςκ 

Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ. Μη μαζεηέξ με εοπάνηζημ 

θαη δεμημονγηθό ηνόπμ έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα 

εθθναζημύκ δεμημονγηθά, κα ακαπηύλμοκ ηε θακηαζία 

ημοξ, ηηξ απόρεηξ ημοξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ 

ζπεηηθά με ηα δηθαηώμαηά ημοξ. Έκα πνόγναμμα πμο 

ημοξ βμεζάεη κα ακαγκςνίζμοκ ηεκ αλία ηεξ ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ ανμμκηθήξ ιεηημονγίαξ μέζα ζηεκ 

μμάδα, ημο ζεβαζμμύ πνμξ ημκ άιιμκ, ημ δηαθμνεηηθό. Ιπμνεί κα ζομβάιεη επίζεξ απμθαζηζηηθά ζηεκ 

θαηαπμιέμεζε θαηκμμέκςκ εθθμβηζμμύ (bullying), λεκμθμβίαξ θαη ναηζηζμμύ. Μη μαζεηέξ ηςκ 

κεπηαγςγείςκ θαιμύκηαη κα δεμημονγήζμοκ με μμαδηθέξ ενγαζίεξ μηα αθίζα θη εμείξ γηα ηνίηε  πνμκηά 

ημ ημιμήζαμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γπενεαζμέκμη από ημ μεγάιμ θύμα μεηακαζηώκ από ηε Οονία, από  όζα είπαμε ζηεκ ηάλε 

θαη είδαμε ζηεκ ηειεόναζε θη από ηε ζογθέκηνςζε ηνμθίμςκ θαη νμύπςκ ζημ ζπμιείμ γηα ημοξ 

πνόζθογεξ, θηηάλαμε όιμη μαδί μηα αθίζα. Οημ θάης μένμξ ηεξ πενηγνάθμκηαη  μη άζπεμεξ 

ζοκζήθεξ πμο δμύζακ μέζα ζημκ πόιεμμ θαη μεηά από ημ δύζθμιμ ηαλίδη ημοξ θηάκμοκ, 

ειπίδμομε  όιμη ογηείξ, ζημ πάκς μένμξ ηεξ αθίζαξ, όπμο βνίζθεηαη έκα πώνμξ αζθαιήξ γηα 

εθείκμοξ θαη ηα παηδηά ημοξ. Μη βάνθεξ πμο ημοξ μεηαθένμοκ θμοβαιάκε ηα μεγάια ημοξ 

πηζηεύς ζηεκ Ειρήμη, ηεκ Ελπίδα ,ηεκ Αγάπη ακάμεζα ζημοξ ακζνώπμοξ θάζε θνάημοξ. 
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 Γηα ηεκ πνμζπάζεηά μαξ αοηή πήναμε έπαηκμ όια ηα παηδηά θαη όπςξ μαξ είπακ ηα 

θαιύηενα ένγα ηςκ παηδηώκ από όιε ηεκ Γιιάδα ζα βναβεοζμύκ από Γηδηθή Γπηηνμπή θαη ζα 

εθηεζμύκ ζε έθζεζε πμο ζα γίκεη ζηεκ Αζήκα ημ Φζηκόπςνμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πα παηδηά πνμβιεμαηίζηεθακ όμςξ ζημ πώξ ζα βμεζήζμοκ όπςξ μπμνμύκ ηα παηδηά όιμο 

ημο θόζμμο μέζς ηεξ UNICEF. Έηζη έθηηαλακ ημκ «Ημομπανά ηεξ Unicef » θαη ημκ 

ημπμζέηεζακ ζηεκ ηάλε ημοξ θαη άνπηζακ κα ημκ γεμίδμοκ με εηνήκε, αγάπε, θαη ειπίδα. Πα 

πνήμαηα θαηαηέζεθακ ζηε UNICEF, εκηζπύμκηαξ ηα πνμγνάμμαηά ηεξ. 
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Ημέρα Περιβάλλοντος  
  

 

 Πεκ Εμένα Νενηβάιιμ-

κημξ (5 Ζμοκίμο) ηεκ 

γημνηάζαμε ζημ πάνθμ 

απέκακηη από ημ Κεπηαγςγείμ 

μαξ. Γίπακ εημημάζεη μη 

μακμύιεξ μαξ θεθάθηα, είπαμε 

δνμζενμύξ πομμύξ γηα ημ  πηθ 

κηθ, θη  αμέζςξ μεηά ημ 

ηνέλημμ, ημ θοκεγεηό, ημ 

θνοθηό πίζς από ηα ρειά 

δέκδνα θαη ηα παηπκίδηα με ημ 

πμιύπνςμμ αενόζηαημ, 

πναγμαηηθά μαξ λεθμύναζακ 

αθάκηαζηα. Λαπιώζαμε ζημ γναζίδη, θιείζαμε ηα μάηηα, αθμύζαμε ηα πμοιηά θαη ημοξ ήπμοξ ηεξ 

θύζεξ θη αξ είμαζηε μέζα ζηεκ πόιε. Έπμομε βγεη πμιιέξ θμνέξ αοηή ηε πνμκηά ζημ πάνθμ γηα κα 

γκςνίζμομε ηα δέκδνα, ζηηξ δηάθμνεξ επμπέξ, κα μαδέρμομε οιηθά γηα ηηξ θαηαζθεοέξ μαξ, κα 

παίλμομε με ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ θαη κα δηαβάζμομε παναμύζηα. Έπεη γίκεη πνμέθηαζε ηεξ αοιήξ μαξ 

ημ πάνθμ αιιά θαη ηεξ ηάλεξ μαξ, όηακ μ θαηνόξ ημ επηηνέπεη. αηνόμαζηε πμο θαη ηα μεγαιύηενα 

παηδηά ημ πνεζημμπμημύκ ζοπκά ηώνα πηα, γηα ηα δηθά ημοξ μμαδηθά παηπκίδηα θη έπεη ζπεδόκ πάρεη κα 

είκαη μ πώνμξ πμο επηζθέπημκηακ μόκμ μη ηδημθηήηεξ ζθύιςκ πμο δεκ ζέβμκηακ θαζόιμο ημ πάνθμ.  

 

 Θα ζοκεπίζμομε κα ημ πνεζημμπμημύμε θαη κα ημ δηεθδηθμύμε ςξ πώνμ μάζεζεξ ζηε θύζε, 

δηαζθέδαζεξ, παηπκηδημύ. 
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ΣΔΛΝΩ ΜΗΝΤΜΑ, 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΡΑΗ 

 
 Πμ κεπηαγςγείμ μαξ ηε ζπμιηθή πνμκηά 2015-2016 ζπεδίαζε θαη οιμπμίεζε 

δύμ θαηκμηόμα πενηβαιιμκηηθά πνμγνάμμαηα. Πμ πνώημ πενηβαιιμκηηθό 

πνόγναμμα «Σηέλμω  μήμσμα, αμαλαμβάμω δράζη» είπε ηνίμεκε δηάνθεηα θαη 

εθανμόζηεθε ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΓΠΑΖΞΖΑ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑΟ ΠΕΟ 

ΦΡΟΕΟ. Γίπε ςξ ζηόπμ κα εοαηζζεημπμηήζεη ημοξ μαζεηέξ ζηεκ μείςζε ηςκ 

απμννημμάηςκ, ώζηε κα ακαιάβμοκ πνςημβμοιίεξ μέζα θη έλς από ημ ζπμιείμ, κα 

θηκεημπμηήζμοκ όιε ηε ζπμιηθή μμκάδα, κα εοαηζζεημπμηήζμοκ ημ μηθμγεκεηαθό 

πενηβάιιμκ θαη κα εμπιέλμοκ ηεκ ημπηθή θμηκςκία με ζογθεθνημέκεξ δνάζεηξ θαη 

πνςημβμοιίεξ. Πα παηδηά ζομμεηείπακ ζε δναζηενηόηεηεξ ακαθύθιςζεξ πανηημύ, 

ζθμοπηδηώκ, μνγακηθώκ απμννημμάηςκ, ιαμπηήνςκ θαη μπαηανηώκ. 

 

 Πμ 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα ζημ ηέιμξ ημο ηνημήκμο βναβεύηεθε από ηεκ 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΓΠΑΖΞΖΑ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑΟ ΠΕΟ ΦΡΟΕΟ, ζε εηδηθή εθδήιςζε πμο 

ζομμεηείπε με πανμοζίαζε ηςκ δνάζεώκ ημο, μη μπμίεξ λεθίκεζακ από ημ 

μιμήμενμ ημήμα θαη εκέπιελακ ζηε ζοκέπεηα όιε ηε ζπμιηθή θμηκόηεηα.  
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ΜΗΝ ΞΔΥΝΑ ΣΟ ΚΑΠΑΚΙ 
ΝΑ ΚΡΑΣΑ 

 Γηα δεύηενε ζπμιηθή πνμκηά ιάβαμε μένμξ ζηεκ εοαηζζεημπμηεμέκε 

ακαθύθιςζε μέζα από ημκ ζεβαζμό πνμξ ημ πενηβάιιμκ θαη ηεκ ακάδεηλε ηςκ αληώκ ημο 

εζειμκηηζμμύ, ηεξ αιιειεγγύεξ ,ηεξ αγάπεξ. Όια ηα πιαζηηθά θαπάθηα (από μπμοθάιηα, γάιαηα, 

πομμύξ, κενά, ακαροθηηθά), ζοιιέπζεθακ  με ζθμπό κα παναδμζμύκ ζε εηαηνείεξ εμθηαιώζεςξ 

ή ακαθύθιςζεξ θαη εθείκεξ με ηε ζεηνά ημοξ κα ζομβάιιμοκ μηθμκμμηθά, ζηεκ αγμνά 

ακαπενηθώκ θανμηζηώκ θαη άιιςκ μνζμπεδηθώκ βμεζεμάηςκ, πμο είκαη απαναίηεηα γηα πμιιμύξ 

ζοκακζνώπμοξ μαξ πμο ηα έπμοκ ακάγθε, αιιά δοζηοπώξ δεκ έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα η' 

αγμνάζμοκ. 

 To 3o Κεπηαγςγείμ 

Γέναθα ζομμεηείπε με 

εηθαζηηθή δεμημονγία ηςκ 

μαζεηώκ ημο μιμήμενμο 

ημήμαημξ, ζηε 2εμενε 

εθδήιςζε ηεξ 

«εοαηζζεημπμηεμέκεξ 

ακαθύθιςζεξ»   ζηηξ 14 & 15 

Ιαΐμο ζημκ θηιόλεκμ πώνμ ημο 

μμοζείμο ηεξ εζκηθήξ 

ακηίζηαζεξ ζηεκ Ειημύπμιε 

όπμο παναδόζεθακ ακαπενηθά 

αμαλίδηα πνμαζπίδμκηαξ ημ 

πενηβάιιμκ, άνμκηαξ ηεκ  

δηαθμνεηηθόηεηα, ζηενίδμκηαξ  

ΑμεΑ. 
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Αντίο Νηπιαγωγείο μοσ 

(ποίημα από τα παιδιά του ολοήμερου) 
 

Φεύγσ ηώξα από ην ζρνιείν 

γηα λα πάσ δηαθνπέο 

ηελ θπξία ραηξεηάσ 

ηεο ραξίδσ αγθαιηέο. 

 

Μεο ζηε ζάιαζζα ζα πέζσ 

θαη ζα θάλσ θαη βνπηηέο 

κε ραξά ζα θνιπκπήζσ 

κε κπξαηζάθηα θαη απισηέο. 

 

Παγσηάθηα όιε κέξα 

ζα δεηάσ απ’ ηε κακά  

θαη ζα βγαίλσ ζηε βεξάληα 

λα ηα ηξώσ κε ραξά. 

 

Σην ιηκάλη ηνπ παππνύ κνπ  

ηα θαξάβηα ζα θνηηάδσ 

παγσηό ζα ηνπ δεηάσ  

θη όιν ζα ηνλ αγθαιηάδσ.  

 

Καη Σεπηέκβξε ζα γπξίζσ 

γηα λα πάσ δεκνηηθό 

κα πνηέ δελ ζα μεράζσ 

ην παιηό κνπ ην ζρνιεηό. 



 14 

Γείγμα γραυής στο στολείο 
  

Κάπνην απόγεπκα ηνπ Ινπλίνπ ε Βίβηαλ από ην 

νινήκεξν, θαλεξά ζπγθηλεκέλε πνπ ζα θύγεη 

από ην Νεπηαγσγείν γηα ην Δεκνηηθό, 

παξαπνληέηαη όηη ηελ ελνρινύλ ηα άιια παηδηά 

θαη δελ κπνξεί λα ζθεθζεί γηα λα γξάςεη, ζε 

έλα κπινθάθη πνπ έρεη θέξεη από ην ζπίηη ηεο, 

Η θπξία Νίθε ηεο πξνηείλεη λα πάεη ζην 

γξαθείν θαη λα γξάςεη κε ηελ εζπρία 

ηεο. Τν θάλεη κε πνιιή ραξά. Καη ην 

απνηέιεζκα άθξσο ζπγθηλεηηθό κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πώο πέξαζε ζην 

Νεπηαγσγείν..... 
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Μαρίνα: να παίηω και να φτιάχνω πφργουσ ςτθν άμμο με τον Τρφφωνα. 

Ελζνη: να κολυμπϊ και να παίηω ςτθν άμμο βόλεϊ και τζνισ. 

Κατερίνα: να κολυμπάω με τον παπποφ και τθ γιαγιά ςτθ κάλαςςα. 

Αναςτάςησ: να ςκάβω τθν άμμο και να κάνω λακκοφβεσ. 

Γιώργοσ Κ.: να ηωγραφίηω με μαρκαδόρουσ. 

Κωνςταντίνοσ Καλτ.: να παίηω ςτθν άμμο με τθν οικογζνειά μου. 

Εφα: να διαβάηω βιβλία ςτθν παραλία. 

Κωνςταντίνοσ Κατς.: να παίηω με τθν άμμο ςτθ κάλαςςα. 

Φωτεινή: να παίηω βόλεϊ με τ’ αδζρφια μου. 

Χριςτίνα Μ. : να παίηω με τα κουβαδάκια μου ςτθν παραλία. 

Νικόλασ: να πετάω νερά με τον μπαμπά μου ςτθ κάλαςςα. 

Βαςίλησ: να παίηω με τουσ φίλουσ  μου με τθ ςανίδα. 

Μάριοσ: να μαηεφω κοχφλια ςτθν παραλία. 

Χριςτίνα Ξ: να φτιάχνω κάςτρα με τθν αδερφι μου ςτθν παραλία. 

Περςζασ: να περπατάω ςτο βουνό. 

Στζλιοσ : να φτιάχνω κάςτρα με τον μπαμπά του Παναγιϊτθ. 

Εμμανουζλα: να φτιάχνω καλοκαιρινζσ ιςτορίεσ ςε χαρτί. 

Γεώργιοσ Π.: να κολυμπάω ςτθν παραλία. 

Δήμητρα: να παίηω με τθν Άννα-Μαρία μπουγζλο ςτθ κάλαςςα. 

Γιώτα: να παίηω με φίλουσ ςτο πάρκο. 

Βίβιαν: να παίηω βόλεϊ  με τισ φίλεσ μου ςτθν Κίμωλο. 

 Νίκοσ Στ.: να βλζπω ψάρια με τθ μάςκα και να κάνω βουτιζσ. 

Λεωνίδασ: να κολυμπάω ςτθν πιςίνα του χωριοφ. 

Τάςοσ: να κάνω καςτράκια ςτον Τόλο. 

Παναγιώτησ: να διαβάηω και να ηωγραφίηω ςτθν παραλία. 
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Παναγιώτησ: είναι θ φιλία που ζχουν τα παιδιά και οι γονείσ. 
Στζλιοσ: να πθγαίνεισ βόλτα με τουσ γονείσ ςου. 
Κατερίνα: να παίηεισ επιτραπζηια παιχνίδια. 
Γιώργοσ Π. : να ζχουμε φαγθτό και ςπίτι. 
Εμμανουζλα: να πθγαίνουν ταξίδια τα παιδιά και οι γονείσ. 
Κωνςταντίνοσ Καλτ. : οι βόλτεσ ςτο πάρκο. 
Λεωνίδασ: να ζχουν αγάπθ οι γονείσ και τα παιδιά. 
Μαρίνα: να πθγαίνουν μαηί ςτα χωριά τουσ. 
Νίκοσ Στ. : να είμαςτε όλοι μαηί. 
Γιώργοσ Κ. : να παίηουμε όλοι μαηί ςτο ςπίτι. 
Βαςίλησ: όλοι μαηί να πθγαίνουμε βόλτεσ. 
Δήμητρα: όταν είςαι ςτο ςπίτι και τρωσ. 
Βίβιαν: να αγαπάει ο ζνασ το άλλον. 
Εφα: όταν μασ αγαποφν οι γονείσ. 
Φωτεινή: αγάπθ. 
Γιώτα: να είμαςτε ςτο ςπίτι όλοι και να βλζπουμε ταινία. 
Αναςτάςησ : να ζχουν λεφτά οι γονείσ μασ και να αγοράηουν 
φαγθτό και παιχνίδια. 
Μάριοσ: να ακοφμε τθ μαμά και τον μπαμπά γιατί 
μεγαλϊςαμε πια. 
Χριςτίνα Ξ. : να αγαπάμε τουσ γονείσ μασ. 
Τάςοσ: να μθν παιδεφουμε τουσ γονείσ μασ. 
Κωνςταντίνοσ Κατς. : να ζχουμε παιδιά. 
Χριςτίνα Μ. : να αγαπάμε τα παιδιά και να τα φροντίηουμε. 
Ελζνη: να διαβάηουμε βιβλία όλοι μαηί  
Νικόλασ: να παίηουμε όλοι μαηί ςτο ςπίτι μασ 
Περςζασ: να παίηω με τθν ξαδζλφθ μου ςτθ Βζροια 
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Αποςτόλησ: Θα πθγαίνω ςτθ κάλαςςα κάκε πρωί. 

Αλζξανδροσ: Θα κάνω ποδιλατο και κα τρϊω καρποφηι. 

Χρφςα: Θα πάω ςτο χωριό μου, κα κάνω το πάρτυ των γενεκλίων μου 

και μετά κα πάω ςτθ γιαγιά τθ Βάςω και κα μασ πθγαίνει ςτθ 

κάλαςςα ο παπποφσ Περικλισ. 

Αγγελίνα: Θα πθγαίνω βόλτεσ ςτθν πλατεία, κα κολυμπάω, κα βλζπω 

πεταλοφδεσ και κα πθγαίνω ςτθ φίλθ μου τθ Φανι. 

Αντωνία: Θα κάνω βουτιζσ ςτθ κάλαςςα, κα κάνω βόλτεσ με το 

ποδιλατο και κα τρϊω παγωτό. 

Σίμοσ: Θα πθγαίνω ςτθ κάλαςςα και κα μάκω να κολυμπάω. 

Νικόλασ: Θα πθγαίνω κάκε μζρα ςτθ κάλαςςα και κα τρϊω παγωτό. 

Γιώργοσ: Θα παίηω με τισ φίλεσ μου ςτθν Κριτθ και κα πθγαίνω ςτθ 

κάλαςςα. 

Σπφροσ: Θα πάω ςτθν Ίο και κα κάνω βουτιζσ ςτθ κάλαςςα. 

Άκησ: Θα πθγαίνω ςτθ κάλαςςα και κα με μάκει ο μπαμπάσ μου να 

κολυμπάω. 

Ιάςονασ: Θα πθγαίνω ςτθ κάλαςςα και κα παίηω με τον ξάδερφο μου. 

Στάθησ: Θα πάω ςτο Πετοφςι και κα παίξω με τα πατίνια και με το 

ποδιλατό μου και με τα παλιά παιχνίδια του κείου μου, κα 

πθγαίνουμε ςτθ κάλαςςα και κα φτιάχνουμε τθγανίτεσ. 

Σάββασ: Θα παίηω ςτθν παιδικι χαρά, κα τρϊω παγωτό και κα ακοφω 

τραγοφδια. 

Αχιλλζασ: Θα πάμε ςτο Λεωνίδιο, κα τρϊμε ςτθ κάλαςςα και κα κάνω 

βουτιζσ ςτθ κάλαςςα. 
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Μαργαριηάρια: 

  Ιε αθμνμή ημ δόκηη εκόξ παηδημύ πμο βγήθε ζημ ζπμιείμ θαη 

ήζειε κα ημ πεηάλεη ζηα θεναμίδηα ε  Εμμαμοσέλα  ιέεη : Γγώ 

θονία όηακ βγεη ημ δόκηη μμο ζα ημ δώζς ζημκ θύνημ 

θμιύμπεζεξ. Πμκ ιέκε θύνημ Κίθμ. 

 Νμο πήγαηε ζηηξ δηαθμπέξ ηςκ νηζημογέκκςκ; Ε Αμηωμία απακηά: Γμείξ 

ηα νηζημύγεκκα πήγαμε ζημ Ιαιιή  Ναζζά. 

 Γγώ θονία όηακ μεγαιώζς ζα γίκς θαναηέθμξ, δειώκεη μ Παμαγιώηης γηα 

ημ επαγγειμαηηθό ημο μέιιμκ. 

 Ννμζπαζώκηαξ μ Τάζος κα ζηενεώζεη μηα θανηέια με μπιμο ηαθ ιέεη ζηε 

κεπηαγςγό ημο: Ηονία μπμνείξ κα μμο δώζεηξ έκα θμιιάθη γηαηί πέθηεη; 

 Παμαγιώηης: αοηόξ μ Οπύνμξ είκαη ακεύηοπμξ.(δει. όπη εοηοπηζμέκμξ ) 

 Ιάζομας: ε θανέηα θανέηα  γεκκήδεη ηα αογά ηεξ ζηεκ άμμμ, ημ λένεηξ; 

 Σηέλιος: Όηακ ημκ είδε από μαθνηά ηνόμαλε ηόζμ πμο έμεηκε άμοιμξ 

(αμίιεημξ) 

 Κωμζηαμηίμος Καλη.: Γμέκα ε μαμά μμο ηζηγανίδεη . (θαπκίδεη) 

 Οε αθήγεζε παναμοζημύ μ Τάζος αθμύεη ηε θνάζε: νεηαδόηακε 

πμιιμύξ θμοβάδεξ.... θαη ηόηε δηαθόπηεη δημνζώκμκηαξ: -

θμοβέξ εκκμείξ. 

 

 

 

 

 

Οι μηπιαγωγοί 

Ηαηςπόδε Ακδνμκίθε  

Οηαθοιά Αζακαζία   

Ηαθεκδή Ηςκζηακηίκα 

Δείηε πενηζζόηενεξ θςημγναθίεξ  

θαη πιενμθμνίεξ  

 ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο μαξ :  
 

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

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

