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Γηθόκεξ από ηηξ επηζθέρεηξ  μαξ 

ζημ Βμηακηθό Κήπμξ 

Δημμήδμοξ 

ζημ Μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ 

ζημ Θέαηνμ Πόνηα 

ζηεκ  Γζκηθή Πηκαθμζήθε 
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Γηθόκεξ από ηηξ δνάζεηξ μαξ 

πηζθέρεηξ μαξ 
Βνάβεοζε Οηθμιμγηθώκ 

ζπμιείςκ 

Βνάβεοζε ζπμιείςκ ημο 

πενηβαιιμκηηθμύ δηαγςκηζμμύ 

"Follow Green Action" 

Δνάζεηξ ζηα πιαίζηα ημο  

Let's do it Greece 
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Σομμεηείπαμε ζηε δνάζε ημο 7μο 

Νεπηαγςγείμο Παιιήκεξ ζε έκα πνόγναμμα 

πμο έπεη ζθμπό κα εοαηζζεημπμηήζεη ηα παηδηά 

ζηεκ ακάιερε δνάζεςκ θαη πνςημβμοιηώκ 

εζειμκηηζμμύ θαη αιιειεγγύεξ, ώζηε κα 

"κμηάδμκηαη θαη κα δνμοκ", πνμάγμκηαξ  ηεκ 

εκενγό πμιηηεηόηεηα γηα δεηήμαηα πμο 

απαζπμιμύκ ηεκ θμηκόηεηα ζηεκ μπμία δμοκ 

θαη θαη επέθηαζε ηεκ εονύηενε θμηκςκία θαη κα εοαηζζεημπμηεζμύκ 

εζειμκηηθά, ςξ πνμξ ηεκ ακάγθε ακηημεηώπηζήξ ημοξ, αηζζακόμεκμη 

πνήζημμη πμιίηεξ με εμπεηνίεξ θαη γκώζεηξ 
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Μέζα από ημ πνόγναμμα "Κμηάδμμαη θαη δνω" βμεζήζαμε ζηε 

δεμημονγία βηβιημβαιίηζαξ γηα ημ κμζμθμμείμ Παίδςκ γηα ηα παηδηά πμο 

πάζπμοκ από θανθίκμ. 

Γπηιέλαμε δομ βηβιία θαη αθμύ ηα δηαβάζαμε ρεθίζαμε πμημ 

ζέιμομε κα πανίζμομε ζηα παηδηά πμο βνίζθμκηαη με μαθνά παναμμκή 

ζημ Ακηηθανθηκηθό ημήμα ημο Νμζμθμμείμο Παίδςκ.  

Τειηθά πνμζθέναμε θαη ηα δύμ βηβιία γηαηί ζπεδόκ είπαμε 

ηζμρεθία θη αοηό μαξ έθακε πμιύ πανμύμεκμοξ. Σομμεηείπακ θη άιια 

ζπμιεία θαη δεμημονγήζεθε θαη μηα Υπαίζνηα Ακηαιιαθηηθή Παηδηθή  

Βηβιημζήθε ζηεκ πιαηεία ηεξ Παιιήκεξ πμο μπμνείηε κα ηεκ 

επηζθεθζείηε θη εζείξ! 
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Αοηή ηε  πνμκηά με ηα αζηενάθηα πμο αγμνάζαμε ζπεμαηίζαμε έκα 

δέκδνμ θαη θαηαθέναμε κα ζομβάιιμομε ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ 

εοπήξ ημο Πακαγηώηε. 
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 Με ηε ζομμεημπή μαξ ζηε θεηηκή εθζηναηεία ηεξ Αctionaid 

δείλαμε έμπναθηα ηεκ αιιειεγγύε μαξ ζηα παηδηά πνόζθογεξ ζε θάζε 

γςκηά ημο θόζμμο θαη ζηείιαμε μεκύμαηα απμδμπήξ θαη ζοκενγαζίαξ! 

Μέζα από ηε δνάζε εμείξ θαη μη μαζεηέξ μαξ δεηήζαμε πμημηηθή 

εθπαίδεοζε γηα θάζε παηδί ζημκ θόζμμ πμο βνίζθεηαη ζε μηα έθηαθηε 

θαηάζηαζε! 

Ο αεηόξ πμο θηηάλαμε ηαλίδερε ζε δηάθμνα μένε ημο θόζμμο, 

ζοκακηήζεθε με άιιμοξ από δηάθμνα ζπμιεία θαη μεηέθενε ημ μήκομα 

μαξ όζμ πημ μαθνηά μπμνμύζε! 
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Τα Παιδιά Γράθοσν & 
Ζωγραθίζοσν ηα Δικαιώμαηά ηοσς  

 

Όπως θάζε τρόκο, ακηαπο-

θρηζήθαμε θαη θέηος ζηο Πακειιήκηο 

Εθπαηδεσηηθό πρόγραμμα, «Τα Παιδιά 

Γράυοσμ & Ζωγραυίζοσμ τα 

Δικαιώματά τοσς το 2017», ποσ 

σιοποηεί ε UNICEF ζε ζσκεργαζία με ηο 

Υποσργείο Παηδείας, με ζθοπό ηεκ 

εκεμέρωζε θαη εσαηζζεηοποίεζε ηωκ 

μαζεηώκ πάκω ζηα δηθαηώμαηα ηωκ 

παηδηώκ, όπως περηιαμβάκοκηαη ζηε 

Σύμβαζε ηωκ Δηθαηωμάηωκ ηοσ Παηδηού. 

 Εηοημάζαμε ιοηπόκ ομαδηθά ηεκ 

αθίζα με ηο ζύκζεμα:  «Να σας γμωρίσω τοσς υίλοσς μοσ, τα παιδιά 

τοσ κόσμοσ» γηα κα ζσμμεηάζτοσμε ζηο δηαγωκηζμό θαη ζας ηεκ 

παροσζηάδοσμε. 
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Λάβαμε αθόμε μένμξ ζημ Πακειιήκημ 

Γθπαηδεοηηθό Πνόγναμμα ηεξ UNICEF 

«Σπμιεία Υπεναζπηζηέξ ηςκ Παηδηώκ». Με 

θεκηνηθό ζύκζεμα: «Δεκ μέκμομε απαζείξ! 

Όιμη μαδί γηα ηα παηδηά ηεξ γεξ! Φαγεηό, 

κενό, ζπμιεία γηα όια ηα παηδηά. Όπη ζηε βία 

θαη ημ ναηζηζμό. Ναη ζηε θηιία θαη ημ 

ζεβαζμό!», πμο οιμπμηείηαη ζε ζοκενγαζία με 

ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, Ένεοκαξ θαη 

Θνεζθεομάηςκ.  

Σηόπμξ ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ ε 

εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ/ μαζεηνηώκ 

γηα ηα πνμβιήμαηα ηςκ ζοκμμήιηθώκ ημοξ 

ζηεκ Γιιάδα θαη ημκ θόζμμ, ε πνμώζεζε ηεξ 

Σύμβαζεξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Παηδημύ θαη 

ε εκίζποζε ημο ένγμο ηεξ UNICEF. 

 

Ακαγκςνηζηήθαμε 

από ηε UNICEF ςξ έκα 

«Σπμιείμ Υπεναζπηζηήξ 

ηςκ Παηδηώκ» θαη ιάβαμε 

Ακαμκεζηηθό Δίπιςμα γηα 

ηε ζομμεημπή μαξ. 
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Ρομποηική  
ζηο ζτολείο μας !!! 

 

Παηέναξ κεπίμο από ημ 

μιμήμενμ πνόγναμμα, μαξ έδεηλε ηα 

πνώηα βήμαηα γηα ημκ ηεπκμιμγηθό 

εγγναμμαηηζμό ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ 

μαξ, με έκα πμιύ δηαζθεδαζηηθό θαη 

παηγκηώδε ηνόπμ. 

Η πνώηε δηθηά μαξ πνμζπάζεηα 

έγηκε με ηεκ μειηζζμύια πμο 

αγαπμύζε ηεκ ακαθύθιςζε θαη έθακε 

πμιιά βήμαηα γη αοηή όπςξ θη εμείξ 

άιιςζηε όιε ηε πνμκηά. 
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Δείγμα γραθής 
Δείγμα γναθήξ μαζήηνηαξ ζημ Νεπηαγςγείμ μεηά ηεκ ζοδήηεζε 

ζημ ζπμιείμ γηα ηεκ εκεμένςζε ηςκ γεηηόκςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο 

πάνθμο. 
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Φτιάξαμε και μια πεπιβαλλοντική ιστοπία με τίτλο: 

Η μεγάλη περιπέηεια  
ηοσ μικρού νηενεκέ!  

 

 Έκα μηθνό θμοηάθη από ακαροθηηθό βνίζθεηαη πεηαμέκμ ζηεκ άθνε 

ημο δνόμμο. Πενκάεη έκα μεπακάθη, ημ παηάεη  θαη ηόηε αθμύγεηαη μηα 

θςκμύια :   

-Ααπ! πμκάς πμιύ θαη μμο θαίκεηαη όηη ηζαιαθώζεθα  θαη ιίγμ.  

 Μέκεη εθεί ζηεκ άθνε ημο δνόμμο γηα κα ημο πενάζεη μ πόκμξ. 

Πενκά έκαξ άκζνςπμξ από θμκηά ημο θαη από ζοκήζεηα ημ θιςηζά με 

δύκαμε. Αοηό ανπίδεη πάιη κα πμκά. Λίγμ ανγόηενα έκα αοημθίκεημ  ημ  

πηοπά με δύκαμε θαη ημ πεηά μαθνηά θαη μμηάδμοκ ηα πηοπήμαηα κα μεκ 

έπμοκ ηειεηςμό. Έκαξ θύνημξ πενκά με ημ ζθύιμ ημο θαη με μηα δοκαηή 

θιςηζηά ημ ζηέικεη ζημ απέκακηη πεδμδνόμημ.  

-Πηάζ’ ημ, θςκάδεη ζημ ζθύιμ θη εθείκμξ αθμύεη ημ αθεκηηθό ημο θαη 

ηνέπεη θαηαπάκς ημο  γηα κα ημ πηάζεη  θαη έπμκηαξ ημ γηα παηπκίδη ημ 

δαγθώκεη.  

-Μα πόηε ζα βνς εζοπία; Γηαηί όιμη μμο θένμκηαη ηόζμ άζπεμα; 

ζθέθηεηαη. 

 Μηα μακμύια ημ βιέπεη θαη ημ ζεθώκεη γηαηί  έπεη  γίκεη ζηνμγγοιό 

θαη γοαιηζηενό  θαη κμμίδεη όηη είκαη θάπμημ παηπκίδη θη όπςξ ημ πηάκεη 

θόβεηαη θη ανπίδεη κα ζομώκεη θαη κα θςκάδεη θαη έηζη ημ πεηά αθόμε 

πημ μαθνηά. Γθείκμ πέθηεη ζε μηα ιαθθμύβα με βνώμηθα κενά θαη ημο 

ένπεηαη  δαιάδα. Ο ήιημξ δεζηαίκεη ημ κενό, ημ ελαημίδεη θαη κα ζμο 

πάιη ημ κηεκεθεδάθη μέζα ζημ δνόμμ. Έκα θμνηεγό πμο ημ λακαπαηά, ημ 

απμηειεηώκεη θαη ημ θάκεη ζακ πίηα.  

-Ωπ! θςκάδεη δοκαηά άιιε μηα θμνά από ημκ πόκμ.  

 Γηα θαιή ημο ηύπε ημ βιέπεη έκα μηθνό παηδί. Τμ ζεθώκεη γηαηί ημ 

πενκά γηα παηπκίδη αιιά όηακ ημ θμηηάεη  θαιύηενα κηώζεη πςξ λένεη 

αθνηβώξ ηη πνέπεη κα θάκεη με αοηό. Τμ νίπκεη ζημκ θάδμ ακαθύθιςζεξ. 
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Έπεη μάζεη ζημ ζπμιείμ ημο όηη εθεί είκαη ε ζέζε ημο. Γθεί ημ 

κηεκεθεδάθη γκςνίδεη ηνεηξ θίιμοξ: έκα πάνηηκμ θμοηί από γάια, έκα 

πιαζηηθό από γηαμύνηη θη έκα θμοηάθη μπύναξ. Αθμύ μίιεζακ γηα ηηξ 

πενηπέηεηεξ ημοξ, άνπηζακ θαη ημ παηπκίδη θαη γηα πνώηε θμνά μεηά από 

πμιύ θαηνό έκηςζακ πμιύ πανμύμεκα.  

 Λίγμ ανγόηενα ήνζε ημ θμνηεγό ηεξ 

ακαθύθιςζεξ γηα κα ηα μεηαθένεη ζε έκα 

ενγμζηάζημ πμο ζα ημοξ έδηκε κέα όρε θαη ζα 

ηα έθακε πάιη θαηκμύνγηα θαη πνήζημα. Γθεί 

πςνίζηεθακ γηαηί ημ θάζε έκα ήηακ δηαθμνεηηθό 

θαη ζα αθμιμοζμύζακ δηαθμνεηηθή πμνεία. Τμ 

μηθνό κηεκεθεδάθη ζηε δηθή ημο δηαδνμμή βνήθε θη άιια ζακ θη εθείκμ 

θαη πάνεθε πμιύ. Άνπηζακ ηεκ θμοβέκηα θαη ημ θαζέκα είπε ηε δηθή ημο 

ηζημνία κα δηεγεζεί....  

 Σηε ζοκέπεηα, όια μαδί ζημηπηζμέκα, ημ έκα δίπια ζημ άιιμ μπήθακ 

ζε έκα θμνηεγό θαη ηαλίδερακ ζε έκα άιιμ μεγάιμ ενγμζηάζημ ζημ μπμίμ 

ηα επελενγάζηεθακ με εηδηθέξ μεζόδμοξ θαη ηα μεηέηνερακ ζε θάηη 

θαηκμύνγημ, ιαμπενό θαη πμιύ πνήζημμ… 

Τμ κηεκεθεδάθη θαη ε πανέα ημο είπακ 

γίκεη έκαξ μεγάιμξ κηεκεθέξ γηα ιάδη. 

Τμοξ λακάδςζακ δςή θη αοηό ηα έθακε 

πμιύ εοηοπηζμέκα. 

           Κάπμηεξ μένεξ μεηά ημ αγόναζε έκαξ ιαδέμπμνμξ θαη ημ πήνε 

γηα κα ημ γεμίζεη ιάδη, ημ μπμίμ πμύιεζε ζε μηα μηθμγέκεηα. Πόζμ 

ζπμοδαίμξ θαη πνήζημμξ έκηςζε ηώνα μ κηεκεθέξ! Γίπε ηε ζέζε ημο ζημ 

κημοιάπη ηεξ θμοδίκαξ θη όηακ άδεηαζε από ημ ιάδη μ μπαμπάξ με ημ 

παηδάθη ημο ημκ ένηλακ ζημ μπιε θάδμ ηεξ γεηημκηάξ ημο. Τμο ήηακ πμιύ 

γκώνημμ αοηό ημ μένμξ θαη ηώνα πηα ήλενε ηη ημκ πενημέκεη θαη ήηακ 

ήζοπμξ όηη δεκ ζα πεζάκεη πμηέ θαη ζα λακαγίκεη πνήζημμξ γηα άιιε 

μηα θμνά. 
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Το νηπιαγωγείο μοσ, 
ηο πρώηο μοσ ζτολείο! 

(Έκα πμίεμα γηα ημ θαιμθαίνη  

από ηα κήπηα ημο μιμήμενμο ημήμαημξ) 

 

Όιμ ημ πνόκμ ζημ ζπμιεηό 

έμαζα κα ηναγμοδώ 

κα παίδς, κα γειώ 

θαη κα 'μαη πάκηα πανςπό! 

 

Θα ζε ζομάμαη πάκηα 

όπμο θαη κα 'μαη 

εδώ θη εθεί 

γηαηί ήζμοκα γηα μέκα 

όιε μμο ε δςή!!!!! 
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 Άγγειμξ:  γηα κα θάκς θoιμημύμπεξ ζηε ζάιαζζα! 

Κηθόιαξ :  επεηδή πάς δηαθμπέξ! 

Κάκζο: γηα κα θμιομπάς! 

Κάγηα Δ.: γηαηί πάς ζημκ παππμύ θαη ηνώς θανπμύδη! 

Κηθμιέηηα: γηαηί παίδς ζηε ζάιαζζα! 

Ιάθεξ  : γηαηί πάς ζηηξ παναιίεξ! 

Αιέλακδνμξ : γηα κα θάκς βμοηηά ζημ κενό! 

Ζωάκκεξ:  κα θάκς βμοηηά θαη κα θηηάλς έκα αιηγάημνα ζηεκ 

άμμμ! 

Ιαίνε : γηα κα θάκς βμοηηέξ! 

Γβειίκα Θ.: κα θμιομπάς ζηεκ πηζίκα θαη ζηε ζάιαζζα! 

Δακάε: κα ηνώς παγςηά θαη κα θάκς βόιηα με ηε βάνθα! 

Ηαηενίκα: γηαηί θμιομπάς ζηε ζάιαζζα! 

Ιανήιηα:  γηα κα θμιομπάς θαη κα παίδς με ηα κενμπίζημια! 

Γηάκκεξ: γηα κα βνίζθς θμπύιηα! 

Γιίκα: γηαηί θάκς θάζηνα με ημκ αδειθό μμο ζηεκ άμμμ! 

Γηώνγμξ: γηαηί πάς δηαθμπέξ! 

Γογεκία Πεηνμύιηα: γηαηί ζα θάς πμιιά παγςηά! 

Ηωκζηακηίκμξ Π: γηαηί θάκς θακό θαη ρανεύς με απόπε! 

Κάγηα Ρ.: γηα κα θηηάπκς θάζηνα ζηεκ άμμμ! 

Γιπίδα:  γηα κα βνίζθς θμπύιηα! 

Θάμονα:  γηαηί ηνώς παγςηά! 

Ιανγανίηα: γηαηί έπς πνόκμ θαη παίδς με ημοξ θίιμοξ μμο 

ζηεκ παναιία! 

Γβειίκα Σζ.: γηαηί πάς ζηεκ πηζίκα! 

Ζάζωκαξ  : γηαηί θμιομπάς με ηε μάζθα θαη ημκ 

ακαπκεοζηήνα! 
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Άγγειμξ : πμο θάκαμε ε νμμπμηηθή 

Κηθόιαξ : πμο θηηάλαμε Φνηζηόρςμμ 

Κάκζο : όηακ θάκαμε νμμπμηηθή  

Κάγηα Δ.: ε επίζθερε ζημ Μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ 

Κηθμιέηηα: ε νμμπμηηθή 

Ιάθεξ : πμο παίδαμε ζηεκ αοιή 

Αιέλακδνμξ : όηακ θάκαμε νμμπμηηθή 

Ζωάκκεξ : πμο βάιαμε ηηξ ηαμπέιεξ ζημ πάνθμ   

Ιαίνε: όηακ βάιαμε ηηξ ηαμπέιεξ απέκακηη ζημ πάνθμ 

Γβειίκα Θ.: ε επίζθερε ζημ μμοζείμ Αθνόπμιεξ με πμύιμακ 

Δακάε: πμο έπαηδα με ηηξ θίιεξ μμο 

Ηαηενίκα: όηακ πήγαμε ζημ Βμηακηθό θήπμ 

Ιανήιηα:  πμο θάκαμε θαηαζθεοέξ με ακαθοθιώζημα οιηθά  

Γηάκκεξ: πμο βάιαμε με ημκ μπαμπά μμο θαηκμύνηα θοηά ζημκ 

θήπμ 

Γιίκα: πμο πήγαμε ζηε ζάιαζζα θαη θαζανίζαμε ηεκ παναιία 

θαη πμο θηηάλαμε ημκ πανηαεηό γηα ηα παηδηά ημο θόζμμο  

Γηώνγμξ: ημ μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ 

Γογεκία πμο θηηάλαμε μμοζημθμύιμονα 

Ηωκζηακηίκμξ Π.: πμο έπαηδα με ημοξ θίιμοξ μμο ζηεκ αοιή   

Κάγηα Ρ.: πμο θηηάλαμε ζπακαθόνοδμ 

Γιπίδα: πμο πήγαμε ζημ Βμηακηθό θήπμ 

Θάμονα: πμο έθακα θαηαζθεοέξ με ηηξ θίιεξ μμο  

Ιανγανίηα: πμο παίλαμε ζημ πάνθμ 

Γβειίκα Σζ.:  πμο θηηάλαμε μμοζημθμύιμονα 

Ζάζωκαξ: όηακ πήγαμε ζηεκ παναιία θαη ηεκ θαζανίζαμε 
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Ρόε: Θα έπμομε δύζθμιεξ ενγαζίεξ!Θα πνέπεη κα αγμνάζμομε 
ηεηνάδηα. Θα δηαβάδμομε! Θα έπμομε όμςξ πμιιά δηαιείμμαηα. 
Αιέλακδνμξ: Θα έπμομε θαηκμύνηεξ ηζάκηεξ .Θα θαζόμαζηε 
ζε ζνακία. 
Γηώνγμξ: Θα πενκάμε θαιά. 
Ενηάκα: Θα ηνώμε έλς ζηεκ αοιή. 
Χνηζηόθμνμξ: Θα μαζαίκμομε γνάμμαηα θαη ζα έπμομε πμιιά 
μαζήμαηα. 
Ζάζμκαξ: Θα γνάθμομε πμιύ! 
Γενάζημμξ: Θα παίδμομε  μπάζθεη  θαη ζα ρςκίδμομε από ημ 
θοιηθείμ. 
Ιανηαιέκα: Θα θάκμομε πμιιά ςναία μαζήμαηα θαη ε δαζθάια 
μαξ ζα μαξ βάδεη ενγαζίεξ πμο ζα ηηξ ιύκμομε ζημ ζπίηη. Θα 
θάκμομε γομκαζηηθή! 
Έθε: Θα έπμομε μάζεμα μμοζηθήξ. Θα γνάθμομε ζε ηεηνάδηα 
ηα μαζήμαηά μαξ. 
Βαζίιεξ: Θα έπμομε ηνία δηαιείμμαηα. Θα θάκμομε μία ώνα 
γομκαζηηθή θαη ζα έπμομε μεγάιεξ ηζάκηεξ! 
Ιάνημξ: Θα είκαη δύζθμια ηα πνάγμαηα! Θα έπμομε πμιιά 
βηβιία θαη ζα θάκμομε ενγαζίεξ. Θα έπς όμςξ ηε  λαδένθε 
μμο  θαη ηηξ θίιεξ ηεξ θαη ζα παίδς ζηα δηαιείμμαηα. 
Γνζίια: ζα έπμομε μία δαζθάια  θαη ζα πνέπεη κα ηεκ αθμύμε. 
Δωή: Θα έπμομε πμιιά βηβιία θαη ζα θάκμομε πμιιά 
μαζήμαηα. 
Γιηζάβεη: Θα δηαβάδμομε. Θα  έπμομε θμοδμύκη γηα κα 
βγαίκμομε δηάιεημμα. 
Ιανία: Θα έπμομε ηεηνάδηα θαη ζα γνάθμομε. 
ηαμάηεξ: Θα πνεηαζημύμε μμιύβηα, γόμεξ θαη λύζηνεξ. Θα 
παίδμομε με ημοξ θίιμοξ μαξ ζημ δηάιεημμα. 
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ΣΑ ΙΑΡΓΑΡΖΣΑΡΑΗΖΑ ΙΑ 
 Πνμζπαζώκηαξ κα πμύμε ηε ιέλε “ακαπκεοζηήναξ”  

Αιέλακδνμξ Κ.:     ακαπκεζηήναξ  

Άγγειμξ Β. :         ακαμκεζηήναξ - ακαρεζηήναξ 

 Η Μανήιηα  μαξ θένκεη "ηεκ εμένα ημο εθπαηδεοηηθμύ" 4 Οθηςβνίμο, δώνμ 

δύμ γιεηθηηδμύνηα! 

- Γημνηάδμοκ μη εθπαηδεοηηθμί, ιέεη. 

- Πμημί είκαη αοημί; νςηά ε κεπηαγςγόξ. 

- Αοημί πμο θμονάδμκηαη πμιύ! απακηά μ Ιςάκκεξ (πςνίξ κα λένεη πμημη είκαη) 

 -Γγώ θονία αιιάδς θςκή μεηά ημκ ύπκμ!! ( Ιςάκκεξ) 

  -Κονία πμκάς ιίγμ ζημκ αοηηέκα μμο θαη δείπκεη πίζς από ημ αοηί ημο. 

(Ιςάκκεξ) 

 -Τμ όκμμά μμο με ηα πενηθεθαιαία ημ λένς απ'έλς. (Ιςάκκεξ) 

 -Τα κενά πάκε ζημκ "οπόμμκμ"  (Ιςάκκεξ) 

 - Κα Νίθε: Γηάκκε πμο ήζμοκ ηόζεξ μένεξ;  

- Γηάκκεξ Κ.: Ήμμοκ άννςζημξ θονία, μαξ θόιιεζε όιμοξ ε γηαγηά! 

-Τη είπε ε γηαγηά; 

-Τε μέζε ηεξ!!!!! 

 -Η Μανγανίηα δςγναθίδεη έκακ ήιημ θαη ζέιεη κα ημο πνμζζέζεη μάηηα θαη 

βιεθανίδεξ θαη νςηά: μπμνώ κα βάις ζημκ ήιημ μμο θαη "διεζανίδεξ" θονία; 

 -Κονία μπμνείξ κα μμο ημ ζονναπηηθώζεηξ; 

 -Μάνημξ: πμηό είκαη πημ γιοθό; ημ μέιη; 

-Σηαμάηεξ: όπη, ημ παζηέιη! 

 

 

 

 

Οη κεπηαγωγμί 

Καηςπόδε Ακδνμκίθε  

Σηαθοιά Αζακαζία   

Καθεκδή Κςκζηακηίκα 

Δείηε πενηζζόηενεξ θςημγναθίεξ  

θαη πιενμθμνίεξ  

 ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο μαξ :  
 

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

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

