ΣΧΟΛΙΚΉ ZΩΉ
τεύχος 5 - Μάιος 2017

H καθιερωμένη γιορτή της οικογένειας πραγματοποιήθηκε
και φέτος με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 7 Μαΐου.

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που ήταν
εκεί και με το κέφι τους έκαναν αυτή τη
μέρα τόσο ξεχωριστή!

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

δράσεις

Η δική μου
εφεύρεση
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Δ’ τάξης επινόησαν τη δική τους
εφεύρεση και ονειρεύτηκαν σε τι
μπορούσε να βοήθησει.

Η εφεύρεση που θα ήθελα να κατασκευάσω
είναι ένα μηχάνημα που να φτιάχνει φίλτρα για
να γιατρεύει όλες τις αρρώστιες. Το μηχάνημα
θα δίνει μακρόχρονη ζωή στους ανθρώπους για
να μη γερνάνε ποτέ και να παραμένουν όμορφοι
και υγιείς!

Αναστασία Α.
Πάντοτε ήθελα να κατασκευάσω μία εφεύρεση
η οποία θα γράφει τα μαθήματά μου! Την εφεύρεσή μου αυτή θα τη λένε «γραφομηχανή».
Η εφεύρεση αυτή θα μοιάζει με μολύβι ώστε
να το κρατάω, να πατώ το κουμπί και να γράφει
ό,τι του λέω. Αν δεν ξέρω την απάντηση, θα τη
γράφει από μόνο του! Επίσης, θα ήθελα να μιλά
και να παίζει μαζί μου τις δύσκολες ώρες του
μαθήματος…
Μακάρι να μπορούσε να γίνει και να μη γράφω
όλα τα μαθήματά μου εγώ!

Νίκη Β.
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Θα ήθελα να δημιουργήσω μία εφεύρεση, η οποία θα
είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους και θα τους διευκολύνει
στην καθημερινότητά τους. Η εφεύρεση αυτή θα ήθελα να
είναι ένα ρομπότ, το οποίο θα βοηθάει στις δουλειές του
σπιτιού, στα μαθήματα αλλά και σε διάφορες επιστήμες,
όπως την ιατρική, την αστρονομία και την αρχαιολογία.
Το ρομπότ αυτό θα λειτουργεί με μπαταρία και θα χρειάζεται φόρτιση μία φορά τον χρόνο. Για να κάνει τις παραπάνω δουλειές, πρέπει να λαμβάνει εντολές από κάποιον.
Το ρομπότ θα έχει το σωματότυπο του ανθρώπου και η
νοημοσύνη του θα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη! Επίσης, το
ρομπότ, αντί για πρόσωπο, θα έχει μία οθόνη που θα δίνει
τις κατάλληλες πληροφορίες. Στο σώμα του θα έχει πολλά
κουμπιά που θα χρησιμεύουν σε διάφορα πράγματα και
θα δίνουν λύσεις σε όλες τις απορίες μας. Να σημειώσω
πως με τις κατάλληλες ρυθμίσεις το ρομπότ θα μπορεί να
μιλάει, να σκέφτεται και να καταλαβαίνει!
Κάπως έτσι θα ήθελα να είναι η εφεύρεση που θα δημιουργήσω, με την οποία οι άνθρωποι θα μπορέσουν να
εξελιχθούν στις επιστήμες και να δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Πιστεύω πως αυτή η εφεύρεση θα φανεί
χρήσιμη για τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους.

Η εφεύρεση που θα ήθελα να κατασκευάσω είναι
μια μηχανή του χρόνου που θα σε πηγαίνει στο
παρελθόν και στο μέλλον.
Τα υλικά που χρειάζονται για να φτιαχτεί είναι πολλά
κιλά μέταλλο, μια οθόνη που δείχνει που θέλεις να
πας, ένα πληκτρολόγιο που στέλνει τις συντεταγμένες και ένα μοχλό που τραβάς και τηλεμεταφέρεσαι. Επίσης, η μηχανή αυτή έχει τρία φωτοβολταϊκά
για ενέργεια από τον ήλιο. Αλλά και το βράδυ θα
μπορεί να μεταφερθεί γιατί έχει ενέργεια αποθηκευμένη από το πρωί.
Με τη μηχανή του χρόνου μπορείς να πας στο παρελθόν και να μάθεις για την ιστορία του κόσμου.
Μπορείς να πας και να δεις τι θα συμβεί στο μέλλον
και αν θα γίνεις πρόεδρος! Προσοχή όμως! Αν πειράξετε πολύ το παρελθόν και το μέλλον, το παρόν
θα είναι διαφορετικό κι έτσι μπορεί να καταστραφεί
το σύμπαν!

Γιώργος Μ.

Κατερίνα Α.
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H ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ επισκέφτηκε
τα Εκπαιδευτήρια μας!
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων με
τη συμμετοχή τους σε βιωματικό εργαστήριο γνώρισαν έναν καινούριο κόσμο... τον Νανόκοσμο! Μέσα
από ερωτηματολόγια, πειράματα και φύλλα εργασίας
τα παιδιά μυήθηκαν στη Συνεργατική Συναρμολόγηση (jigsaw classroom) γνώρισαν την νανοτεχνολογία,
τη σημασία και τα οφέλη της. Τη δράση συντόνισε η
κυρία Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και υλοποίησε η
ερευνητική της ομάδα.

Φιλανθρωπικός αγώνας
βουνού “Ελπίδα”

Μικροί και μεγάλοι τρέξαμε και φέτος στον αγώνα
βουνού για το Σύλλογο Αυτιστικού Ατόμου “Ελπίδα”. Το σχολείο μας και φέτος βραβεύτηκε για την
πολύ σημαντική συμβολή του στο φιλανθρωπικό
έργο του Συλλόγου “Ελπίδα”. Σας ευχαριστούμε
όλους για την προσφορά σας!

Πράκτορες της φύσης
Οι μικροί εξερευνητές της Δ’ τάξης πήραν τα κυάλια και τους μεγεθυντικούς φακούς τους και βγήκαν
στην αυλή του σχολείου για να παρατηρήσουν το
οικοσύστημα που περιβάλλει το σχολείο. Στη συνέχεια, μελέτησαν τις σημειώσεις τους και έφτιαξαν
την τροφική αλυσίδα που συνδέει τα έμβια όντα της
σχολικής αυλής.

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη στη
14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Γενοκτονία των Ποντίων
Συμμετοχή της σημαίας μας στις εκδηλώσεις του Δήμου
Ωραιοκάστρου για τη Γενοκτονία των Ποντίων.
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Στα πλαίσια των φιλαναγνωστικών μας δράσεων οι μαθητές και οι μαθήτριες του δημοτικού συμμετείχαν σε
δραστηριότητες της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου και
γνώρισαν από κοντά τους συγγραφείς των αγαπημένων
τους βιβλίων, Δήμητρα Φώτου, Μαρία Ανδρικοπούλου
και τον Ιταλό Guido Conti. Τα παιδιά παρουσίασαν τις
δικές τους δραματοποιήσεις και μουσικοχορευτικά δρώμενα. Η έκθεση ζωγραφικής με θέμα το βιβλίο “Νίλου”
ενθουσίασε και τον συγγραφέα, ο οποίος υπέγραψε τα
έργα των παιδιών.
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Πρόσκληση νηπίων στην Α’ τάξη

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της Βεργίνας

Τα πρωτάκια κατασκεύασαν προσκλήσεις για να
καλέσουν τα νήπια στην αίθουσά τους, ώστε να
γνωρίσουν τον χώρο που θα τους φιλοξενήσει την
επόμενη χρονιά και να λύσουν τις απορίες τους.
Είχαν τη χαρά να μοιράσουν τα ίδια τις προσκλήσεις
στους μικρούς συμμαθητές τους και να τους υποδεχτούν στην Α΄ τάξη την επόμενη μέρα.

Τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας επισκέφθηκαν οι μαθητές και
οι μαθήτριες των Δ’ και Ε’ τάξεων. Θαύμασαν από κοντά τους μακεδονικούς τάφους, ενθουσιάστηκαν με τα ευρύματα της περιοχής
και γνώρισαν την ιστορία των προγόνων μας.

Ημερήσια εκδρομή
Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
από τον Ερυθρό Σταυρό

Την Τετάρτη 31 Μαΐου πραγματοποιήσαμε την
ημερήσια εκδρομή μας στο Blue dream στη
Σάνη Χαλκιδικής και υποδεχτήκαμε με τον πιο
διασκεδαστικό τρόπο το καλοκαίρι!

Στα πλαίσια του προγράμματος “Υγεία για πάντα” οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Εκπαιδευτηρίων μας,
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το μάθημα
των πρώτων βοηθειών από την υπεύθυνη κ. Χρυσούλα Συμεωνίδου, εθελόντρια νοσηλεύτρια και μέλος του
ΔΣ του Ερυθρού Σταυρού.
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Το γαϊτανάκι

Ηλιακό σύστημα

Με αφορμή το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή «Το γαϊτανάκι»
τα παιδιά της Α’ δημοτικού τραγούδησαν κι έκαναν το
δικό τους κολάζ-γαϊτανάκι μεταφέροντας το δικό τους
μήνυμα ισότητας όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως
χρώματος, γλώσσας, καταγωγής, θρησκείας και ηλικίας. Κατέληξαν πως η ειρήνη κι η αγάπη είναι αυτές
που μας ενώνουν όλους.

Στα πλαίσια του διαθεματικού σχεδίου εργασίας «Ο
Ήλιος» τα πρωτάκια πήραν πλαστελίνες, χαρτόνια και
χρυσόσκονη και κατασκεύασαν πλανήτες, αστέρια,
τροχιές. Έφτιαξαν το δικό τους ηλιακό σύστημα κι
έτσι έμαθαν ακόμα περισσότερα για αυτό.

Δραματοποίηση βιβλίου
«Το χαμένο σωσίβιο»
Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του δημοτικού κατάφεραν με επιτυχία να δραματοποιήσουν το βιβλίο «Το
χαμένο σωσίβιο» παίρνοντας μέρος στις αναγνωστικές
δράσεις της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τη συγγραφέα του βιβλίου,
Δήμητρα Φώτου από κοντά και να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες μαζί της. Είχε προηγηθεί επεξεργασία
του κειμένου στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας, όπου
τα παιδιά μίλησαν για τους φόβους τους, πώς να τους
χειρίζονται και να τους ξεπερνούν.

Αφίσα μέτρων προστασίας
από τον ήλιο
Το καλοκαίρι ήρθε, ο ήλιος καίει κι οι μαθητές
της Α’ τάξης, αποφάσισαν να φτιάξουν έναν
οδηγό με το τι πρέπει και τι όχι ούτως ώστε να
προστατευθούμε από την ηλιακή ακτινοβολία.
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Debate και χάρτης εννοιών
με θέμα τον Ήλιο
Οι εκπρόσωποι του Ήλιου έφτασαν στη Γη και τα
πρωτάκια οργάνωσαν debate με τους υπέρμαχους
και τους αντίπαλους του ήλιου. Κάθε ομάδα εξέθεσε
τα επιχειρήματά της, σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσουν τις θετικές αλλά και τις βλαβερές συνέπειες
της ηλιακής ακτινοβολίας. Πού κατέληξαν; Παν μέτρον άριστον! Παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, όλοι
μπορούν να χαρούν τον ήλιο.

Φυτεύω τη δική μου φακή!
Θέλοντας να φτιάξουν ένα ιδιαίτερο δώρο
για τις μανούλες που γιόρταζαν, αλλά και να
κατανοήσουν τις ευθύνες του ρόλου τους, οι
μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης φύτεψαν τη δική τους φακή κι ένιωσαν για λίγο τι
σημαίνει νοιάζομαι και φροντίζω κάποιον να
μεγαλώσει. Αφού τις βοήθησαν να φυτρώσουν λοιπόν, στόλισαν τα γλαστράκια τους
και τις χάρισαν στις μητέρες τους.
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Γιορτή της μητέρας

Διαφήμιση και τηλεόραση

Tom cat show

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης
έγιναν διαφημιστές και ανακάλυψαν τις
εκφραστικές δυνατότητες της διαφήμισης
μέσα από το θέατρο, τον πειστικό λόγο και
την ευρηματικότητα. Παράλληλα, κατάλαβαν πως πρέπει να είναι “έξυπνοι” καταναλωτές και να μην επηρεάζονται από τις
διαφημίσεις.

Εκείνες μας χάρισαν το ωραιότερο δώρο,
αυτό της ζωής... Οι μικροί μας μαθητές
ετοίμασαν όμορφες κατασκευές, γεμάτες
αγάπη για να ευχηθούν στις μανούλες τους
“Χρόνια πολλά” με τον πιο γλυκό τρόπο.

Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 οι μαθητές των
τάξεων A’,B’,Γ’ υποδέχθηκαν στο σχολείο
μας τον ήρωα του βιβλίου των Aγγλικών
TOM CAT και διασκέδασαν μαζί του παίζοντας, τραγουδώντας και χορεύοντας.

Project με θέμα:
«Νερό, πηγή ζωής»

Γνωρίζω για τα φυτά
Οι μαθητές της Β’ τάξης, υλοποίησαν σχέδιο εργασίας με τίτλο: «Νερό, πηγή ζωής». Στα πλαίσια του
project αυτού, ασχολήθηκαν με τον κύκλο του νερού, τους τρόπους εξοικονόμησής του καθώς και
με διάφορα πειράματα μέσα από τα οποία μάθαμε
χρήσιμες πληροφορίες για τις ιδιότητες του νερού.
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Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος,
οι μαθητές της Β’ τάξης ασχολήθηκαν με τα φυτά και
ειδικότερα με τα μέρη των σπόρων και των φυτών, την
πορεία ανάπτυξής τους αλλά και τις ανάγκες τους. Έτσι,
αποφάσισαν να φυτέψουν τους δικούς τους σπόρους
φακής προκειμένου να δουν πώς μεγαλώνει ένα φυτό
στην πράξη. Επίσης, πραγματοποιήθηκε πείραμα για να
κατανοήσουν με ποιον τρόπο φτάνει
το νερό από τις ρίζες στο υπόλοιπο φυτό.
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Οι Α’ και Β’ τάξεις στο
Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο

Διαγωνισμός kangaroo Αγγλικών
Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 οι μαθητές των τάξεων
Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ πήραν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό
Kangaroo στα Αγγλικά που διοργανώθηκε φέτος
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο
Holiday Inn.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για τα εξαιρετικά ποσοστά που πέτυχαν
στο διαγωνισμό.

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων των Εκπαιδευτηρίων
μας μέσα στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής συμμετείχαν
στο πρότυπο πρόγραμμα άσκησης κινητικών δραστηριοτήτων με αγωνίσματα στίβου σε παιγνιώδη και συναγωνιστική μορφή στο Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο
Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα κολύμβησης
Οι μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων των εκπαιδευτηρίων
μας, μέσα στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής, συμμετείχαν
στο πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης
που διεξήχθη στο δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου
Ωραιοκάστρου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος
ήταν εξαιρετικά καθώς τα παιδιά εξοικειώθηκαν με το
υγρό στοιχείο, ανέπτυξαν μηχανισμούς προστασίας και
διασκέδασαν πολύ!

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

Αθλητικές δραστηριότητες ΣΕΦΑΑ
Μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα στην επαφή των μαθητών με τον
εναλλακτικό αθλητισμό, οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων
επισκέφτηκαν τη ΣΕΦΑΑ του ΑΠΘ. Σε ένα ασφαλές και
σύγχρονο περιβάλλον οι μαθητές μας διασκέδασαν, γυμνάστηκαν και αγωνίστηκαν σε αθλήματα όπως αναρρίχηση, τοξοβολία, parcour, rappel κ.α.

Ζούμπα
Χορός και γυμναστική μαζί σε ρυθμούς
latin από το fitness club των Α’ και Β’
τάξεων.

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ
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Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής
Μέσα από τις σελίδες του λογοτεχνικού μας βιβλίου
“Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής” της Ανδρικοπούλου
Μαρίας γνωρίσαμε την αξία της μουσικής στην πορεία
της εξέλιξης του ανθρώπου και φτιάξαμε τα δικά μας
μουσικά όργανα.

Μέτρηση επιφάνειας

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Μάθαμε να μετράμε την επιφάνεια μεγάλων χώρων,
όπως η τάξη και η αυλή μας. Γνωρίσαμε την μονάδα
μέτρησης του “τετραγωνικού μέτρου” μέσα από την
βιωματική μάθηση.

Μέσα από την ενότητα της Γλώσσας “ Όλοι μια αγκαλιά” ήρθαμε σε επαφή με τις συνθήκες διαβίωσης των
παιδιών ανά τον κόσμο και γνωρίσαμε τα προβλήματα
της καθημερινότητάς τους. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε
πως ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει τον κόσμο,
φροντίζοντας την δική του αυλή, αυτήν της ψυχής μας!

Γευστικό μάθημα
Γνωρίσαμε την πυραμίδα της Μεσογειακής
διατροφής και μιλήσαμε για τις σωστές διατροφικές συνήθειες που πρέπει να ακολουθούμε. Φτιάξαμε γευστικά pancakes μαθαίνοντας έτσι πως το φαγητό μας μπορεί να
είναι ταυτόχρονα γευστικό και υγιεινό.
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Καλοκαιρινές αφίσες
Πλησιάζει ο καιρός που θα ετοιμάσουμε βαλίτσες για τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις.
Μάθαμε λοιπόν πώς να διαβάζουμε και να
συνθέτουμε τις δικές μας αφίσες, ώστε να επιλέξουμε ή να αναδείξουμε έναν προορισμό για
τις διακοπές μας.

Φτιάξαμε τις δικές μας πινακίδες
Το μάθημα της Γλώσσας αποτέλεσε την αφορμή για
γόνιμο προβληματισμό και συζήτηση. Έτσι οι μαθητές/
τριες της Γ΄ δημοτικού έφτιαξαν τις δικές τους πινακίδες
στοχεύοντας σε έναν καλύτερο κόσμο.
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Και το καλοκαίρι πάμε
Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη!
Στα θερινά προγράμματα του
Summer Camp και στη
δημιουργική απασχόληση
του Νηπιαγωγείου!
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Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 699 900
2310 696772, 2310 697608
 info@andreadis-school.gr
 www.andreadis-school.gr
 facebook.com/andreadis.school

