ΣΧΟΛΙΚΉ
ZΩΉ
τεύχος 3 • Mάρτιος 2017
Με μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε το Open Day
των Εκπαιδευτηρίων μας την Κυριακή 12/3.

50

ΧΡΟΝΙΑ

50 ΧΡΌΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΑΝΔΡΕΆΔΗ!

Τα καλύτερα έρχονται...

Παιδιά όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μέσα από καινοτόμες
και πρωτότυπες δράσεις, όπως Gamecraft, Ρομποτική με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Φωτογραφία, Πειράματα STEM, Ονειρομαγειρέματα, Play & Learn, Fitness Actions,
Αφήγηση και σχέδιο, παιχνίδια με τον Clown, facepainting και τη θεατρική παράσταση
«Ο Κοντορεβυθούλης» με την Ι. Μαμακούκα.
Παράλληλα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μας, που θα ισχύσει από
το σχολικό έτος 2017-2018. Μια γλυκιά γεύση έδωσαν στην εκδήλωση οι πεντανόστιμοι
λουκουμάδες του Κόκκινου Σκούφου και τα λαχταριστά εδέσματα από τις Γουμένισσες.

Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εκεί και γιορτάσατε
μαζί μας αυτή τη σημαντική επέτειο!

Avanti Maestro
Στις 15 Μαρτίου παρακολουθήσαμε στο σχολείο μας τη μουσική παράσταση “Avanti
maestro” από την ομάδα BeArtive.
Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά τα πνευστά
όργανα και τα drums. Διασκέδασαν και χόρεψαν στο ρυθμό γνωστών μελωδιών.
Ήταν μία ευχάριστη νότα που μας έφτιαξε
τη μέρα!

Μαθηματικός Διαγωνισμός
Καγκουρό
Με τεράστια επιτυχία σημειώθηκε και φέτος
ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό. Καλή επιτυχία σε όλους
τους μαθητές και τις μαθήτριες
που διαγωνίστηκαν!

Γιορτή 25ης Μαρτίου
Με μεγάλη συγκίνηση αλλά και σεβασμό
στην Ιστορία και τους ήρωες που την έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του δημοτικού μας πραγματοποίησαν γιορτή αφιερωμένη στην Επανάσταση του 1821. Μέσα από
αφηγήσεις, δρώμενα, χορευτικά, τραγούδια
και ποιήματα μας μετέφεραν το μήνυμα της
εθνικής εορτής!

Εξετάσεις Πληροφορικής
100% επιτυχία στις εξετάσεις της ενότητας
Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων της Global Cert.
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την επιτυχημένη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του φορέα.
1. Καραγιάννης Γιώργος 4. Καραγιάννης Γιάννης
2. Πατρικάκη Αθηνά
5. Κεσόπουλος Παναγιώτης
3. Κούσης Νίκος
6. Κακουλίδης Άκης

Παρέλαση 25ης Μαρτίου
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Andreadis
Junior και του δημοτικού μας συμμετείχαν
με περηφάνια στις εκδηλώσεις του δήμου
Ωραιοκάστρου για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!

Τα παιδιά μιλούν για την Ειρήνη σε
στίχους Γιάννη Ρίτσου
Στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής και
ανάπτυξης λόγου οι μαθητές της Ε΄ τάξης
Δημοτικού έρχονται σε επαφή με πρότυπα
έργα λόγου έτσι γνωρίζουν μεγάλους ποιητές λογοτέχνες ακαδημαϊκούς.
Εικαστική έκφραση από τους μαθητές Ταρνανίδου Αγγελική, Λιούσας Θέμης, Μπαζάκα Στεφανία, Ξυγκάκη Σμαρώ, Αποστολίδου
Βασιλική

Οικογένεια Νώε
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού μας επισκέφθηκαν το Βασιλικό θέατρο και παρακολούθησαν την παράσταση «Οικογένεια Νώε» της Ξένιας
Καλογεροπούλου. Τα παιδιά απόλαυσαν την παράσταση που ήταν γεμάτη με πολύ χιούμορ και πολλά
όμορφα μηνύματα. Στο τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων είχαν την ευκαιρία
να συνομιλήσουν με τους ηθοποιούς και να τους θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με το επάγγελμά
τους και με τους συντελεστές που εργάζονται για
να ανέβει μία θεατρική παράσταση.

Μαθητές του σήμερα,
επαγγελματίες του αύριο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ δημοτικού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη
σημασία του βιογραφικού σημειώματος και
να κατανοήσουν καλές πρακτικές παρουσίασης του εαυτού τους. Τα παιδιά έφτιαξαν
το δικό τους βιογραφικό στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προτύπου europass, το οποίο
και θα ανανεώνουν με όποια νέα πληροφορία επιθυμούν μελλοντικά.

Διάλογος γενεών πάνω σε στίχους
του Μανόλη Αναγνωστάκη
“Στο παιδί μου” από τους
μαθητές της ΣΤ’ τάξης
Γιώργος Καραγιάννης
«Οι νέοι είναι σε μία ηλικία που μαθαίνουν
τον κόσμο ,κυρίως από τα λόγια των μεγάλων. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουν
με σωστό τρόπο με την αλήθεια, γιατί μόνο
έτσι θα εμπιστευτούν τη ζωή και θα προετοιμαστούν για την ένταξη τους στην κοινωνία και τη σκληρή πραγματικότητα.»
Αθήνα Πατρικάκη
«Συμφωνώ με τον ποιητή «πρέπει να λέμε
την αλήθεια στα παιδιά». Διότι τα παιδιά
για να μεγαλώσουν σωστά πρέπει να ξέρουν την αλήθεια, έτσι ώστε αργότερα
στην κοινωνία να μην μάθουν να λένε κι
αυτά ψέματα. Πιστεύω ότι όταν ένας γονιός λέει αλήθεια στο παιδί του, αυτό θα
μάθει να τους εμπιστεύεται πιο πολύ και
θα νιώθει περισσότερη ασφάλεια. Πολλές
φορές όμως, μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται έτσι
ώστε το παιδί να μπορεί
να τα κατανοεί και να
μη χάνει την αισιοδοξία του για τη ζωή.»

Μάθε παππού μου ίντερνετ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ δημοτικού βραβεύτηκαν από το φορέα Safer
Internet για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Τα παιδιά συμμετείχαν με τη δημιουργία ενός βίντεο με τίτλο «Μάθε παππού
μου ίντερνετ». Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ.

Σχολικός εκφοβισμός
«Μίλα! Μη φοβάσαι!»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ τάξης με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού μίλησαν για τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει, υιοθέτησαν
τρόπους προστασίας τους από το θύτη, αλλά
και πώς μπορούν να τον προσεγγίσουν ώστε
να συμφιλιωθούν. Στο τέλος της δράσης τους,
έφτιαξαν το δικό τους ενημερωτικό βίντεο με
τίτλο «Μίλα! Μη φοβάσαι!». Δείτε το βίντεο των
μαθητών και μαθητριών της Δ’ Δημοτικού για
το σχολικό εκφοβισμό.

Πυραμίδα διατροφής
Στα πλαίσια του προγράμματος “Υγεία για
πάντα” οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’
τάξης μίλησαν για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής και έφτιαξαν το δικό
τους σουπλά με τους βασικούς διατροφικούς κανόνες, ώστε να μπορούν να τους
θυμούνται σε κάθε τους γεύμα!

Η Δ’ δημοτικού φτιάχνει τα δικά
της σούμο ρομπότ.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ δημοτικού επισκεφθήκαν το χώρο του Robot Set
Go και έμαθαν για την ιστορία, την εξέλιξη
και τη χρήση των ρομπότ σήμερα. Έμαθαν
επίσης πώς να κατασκευάζουν τα δικά τους
σούμο ρομπότ και να τα προγραμματίζουν
για να κερδίζουν στη πάλη με το αντίπαλο
σούμο ρομπότ!

Σκυταλοδρομία Προπαίδειας

Η πόλη του πολλαπλασιασμού

Η μάθηση γίνεται ευκολότερη όταν έχει
παιγνιώδη μορφή! Έτσι και οι μαθητές της
Β’ τάξης, στα πλαίσια της εκμάθησης της
προπαίδειας του 3 έπαιξαν το παιχνίδι “σκυταλοδρομία προπαίδειας” και τα πήγαν περίφημα!

Ο πολλαπλασιασμός φαίνεται αλλιώς μέσα
από την “πόλη του πολλαπλασιασμού”!
Οι μαθητές της Β’ τάξης έφτιαξαν σπίτια
και κτήρια τα οποία απεικόνιζαν πολλαπλασιασμούς ανάλογα με τις σειρές των
παραθύρων που υπάρχουν!

Μαθαίνουμε την τεχνική της
χελώνας (τεχνική διαχείρισης θυμού)
Οι μαθητές της Β’ τάξης, στα πλαίσια του
project που εκπονούν με τίτλο «παίΖω» με
τη συνεργασία της ψυχολόγου του σχολείου, Μυρτώ Στάγκου, μίλησαν για τη διαχείριση του θυμού και για τα βήματα που
πρέπει να ακολουθούμε ώστε να ηρεμούμε
μέσα από την τεχνική της χελώνας.

Παγκόσμια ημέρα κατά
του σχολικού εκφοβισμού

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του
σχολικού εκφοβισμού οι μαθητές των Α’ και
Β’ τάξεων μίλησαν για τη διαφορά πειράγματος και σχολικής βίας και έφτιαξαν ομαδικές αφίσες τονίζοντας πως τα χέρια μας
δεν είναι για να χτυπάνε και να πληγώνουν
και λέγοντας ΟΧΙ στις άσχημες πράξεις και
ΝΑΙ στις πράξεις αγάπης.

Μαθαίνουμε την ώρα

Πικνίκ στην αυλή!

Οι μαθητές της Β’ τάξης μαθαίνουν την
ώρα! Για τον σκοπό αυτό, έφτιαξαν το ρολόι
της τάξης αλλά και τα ατομικά τους ρολόγια ώστε να μπορούν να κάνουν εξάσκηση
καθημερινά!

Η Παρασκευή 31 Μαρτίου ήταν μέρα αφιερωμένη στην άνοιξη κι έτσι οι μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη διοργάνωσαν
πικνίκ στην καταπράσινη αυλή του 		
σχολείου! Έφαγαν και διασκέδασαν παίζοντας! Η αυλή του σχολείου μας γέμισε παιδικά χαμόγελα!

Θούριος
Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι
μαθητές της Β’ τάξης μίλησαν για τα γεγονότα και τους σημαντικότερους ήρωες της
Επανάστασης του 1821 και δεν παρέλειψαν
να μιλήσουν για τον Ρήγα Φεραίο και τον
«Θούριο», φτιάχνοντας έναν πάπυρο.

Σχέδιο εργασίας
«Δεν πετώ – Επαναχρησιμοποιώ»
από τη Γ’ δημοτικού!

Ξεθάψαμε τα ανακυκλώσιμα υλικά που είχαμε
θάψει στο σκουπιδόκηπό μας και καταγράψαμε τη διάσπασή τους. Φωνάξαμε δυνατά
το σύνθημά μας και οι μικροί υπερήρωες της
ανακύκλωσης είναι έτοιμοι για να σώσουν
τον πλανήτη. Είπαμε ένα ηχηρό «όχι» στην
χρήση της πλαστικής σακούλας και φτιάξαμε
την δική μας σακούλα, πολλών χρήσεων.

Μαθαίνουμε για τις κατηγορίες
των ζώων
Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης
Περιβάλλοντος τα παιδιά της Β’ τάξης γνώρισαν πώς μετακινούνται τα ζώα αλλά και
τα είδη τους και έφτιαξαν ομαδικό κολάζ με
ζώα που ζωγράφισαν οι ίδιοι.

Μικρομαγειρέματα
Εσείς το ξέρατε πως η γραμματική έχει γεύση σοκολάτας;
Μάθαμε να διαβάζουμε, να γράφουμε και
να εκτελούμε μια συνταγή χρησιμοποιώντας σωστά την Προστακτική. Γίναμε ζαχαροπλάστες και φτιάξαμε τα τρουφάκια
των υπερηρώων. Να σας προσφέρουμε ένα;

Δεκαδικοί αριθμοί – Ευρώ
Μάθαμε το ευρώ και τις υποδιαιρέσεις του,
μέσα από βιωματικό παιχνίδι.
Φτιάξαμε ταμπελάκια τιμών και θέσαμε τα
αντικείμενα της τάξης μας προς πώληση.
Μέσα από παιχνίδι ρόλων, τα παιδιά αντιλήφθηκαν την αξία του ευρώ και των υποδιαιρέσεών του, ενώ επιδόθηκαν σε νοητικές
πράξεις, προκριμένου να δώσουν το ακριβές
αντίτιμο και να πάρουν τα σωστά ρέστα.

Επίσκεψη στην Μακεδονική
Εταιρία Χάρτου
Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας : «Δεν πετώ –
Επαναχρησιμοποιώ», επισκεφθήκαμε την Μακεδονική Εταιρία Χάρτου. Γνωρίσαμε πώς μια χρησιμοποιημένη συσκευασία δημητριακών γίνεται
ένα ολοκαίνουριο τετράδιο. Ενδυναμώσαμε την
οικολογική μας συνείδηση και δωρίσαμε και εμείς
με τη σειρά μας το ανακυκλωμένο χαρτί που
φτιάξαμε στην τάξη μας, θέλοντας να βάλουμε
το λιθαράκι μας για έναν καλύτερο κόσμο.

Μέτρηση μάζας

Μαθηματικές κατασκευές

Γνωρίσαμε τις μονάδες μέτρησης μάζας,
μέσα από απολαυστικό παιχνίδι! Μετρήσαμε το βάρος μας σε κιλά και νόστιμα
φρούτα σε γραμμάρια, με τη βοήθεια του
«Μανάβικου των υπερηρώων». Στο τέλος τα
μετατρέψαμε όλα σε τόνους, για να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας στους δεκαδικούς αριθμούς.

Μάθαμε να σχεδιάζουμε γεωμετρικά μοτίβα
φτιάχνοντας χρωματιστές γιρλάντες, ενώ
συνθέσαμε πάζλ, φτιάχνοντας τα δικά μας
tagrams, εμπνευσμένοι από την κινέζικη φιλοσοφία.

Μεγαλώνοντας τον δικό μας σπόρο

Η γραμματική στο τσεπάκι μας!

Επιτραπέζιοι δεκαδικοί αριθμοί

Διαστημική αποστολή

Γνωρίσαμε τα μέρη του φυτού, φυτεύοντας
το δικό μας σποράκι και φροντίζοντάς το
με υπευθυνότητα και αγάπη.

Ανακεφαλαιώσαμε τις γνώσεις μας για τα
ρήματα και αφού τις βάλαμε καλά στο
μυαλό μας, φτιάξαμε ένα παιχνιδιάρικο βιβλιαράκι μικρό στο μάτι αλλά μεγάλο σε
γνώσεις, ώστε να έχουμε τη Γραμματική στο
τσεπάκι μας!!

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μια έννοια που δυσκολεύει αρκετά τους μαθητές. Όχι όμως τους
υπερήρωες της Γ’ τάξης. Οι δεκαδικοί αριθμοί
τέθηκαν επί «τάπητος» και έγιναν παιχνιδάκι!
Μάθαμε να ξεχωρίζουμε το ακέραιο από το δεκαδικό μέρος ενός δεκαδικού αριθμού και να
αναγνωρίζουμε την αξία θέσης κάθε ψηφίου
του με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης
δημοτικού πήραν μέρος σε μια διαστημική
αποστολή με προορισμό το ηλιακό μας σύστημα. Ταξίδεψαν σε αστερισμούς, πλανήτες, ουράνια σώματα, γαλαξίες, νεφελώματα και συμμετείχαν σε παιχνίδια ερωτήσεων.

Μουσική Α΄ Δημοτικού

• Οι μαθητές της Α’ τάξης μαθαίνουν τα
μουσικά όργανα μέσα από παιχνίδια και
εικόνες. Ο διαδραστικός πίνακας που βρίσκεται μέσα στην τάξη, μας βοήθησε να
συνδέσουμε τον ήχο με την εικόνα. Οι μαθητές πατώντας την εικόνα του κάθε οργάνου άκουσαν τον αντίστοιχο ήχο.
• Γνωρίσανε τα περισσότερα μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας μέσα
από προβολές και ακροάσεις μεγάλων μουσικών έργων.
• Παίξανε ρυθμικά παιχνίδια στους ρυθμούς
2/4 και 3/4 με τους ήχους που βγαίνουν
από το σώμα τους για να προετοιμαστούν
σιγά-σιγά να φτιάξουν τη δική τους ορχήστρα.
• Δημιουργήσανε την πρώτη τους ορχήστρα με τα κρουστά όργανα (μαράκες,
κουδουνάκια, πιατίνια, ξυλάκια καστανιέτες κ.α.) παίζοντας στους ρυθμούς του
γνωστού Waltz No 2 του Shostakovich .
• Το πιο όμορφο finale σε αυτή τη σειρά
μαθημάτων γνωριμίας με τα μουσικά όργανα, μας το έκανε η μαθήτρια Ευγενία
Χατζηαγόρου
παίζοντας
στο βιολί το
πολύ γνωστό μουσικό
κομμάτι ‘’THE
PHANTOM OF
THE OPERA’’.

Δείτε αποσπάσματα από
τα μαθήματα μουσικής

Εδώ

&

Εδώ

Tabata fit από το club
των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων

Ψυχοκινητική Αγωγή
Ένα ευχάριστο μάθημα που επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και
της πρωτοβουλίας του παιδιού και βεβαίως
στην ενίσχυση των κινητικών του ικανοτήτων. Οι μαθητές μας ανακαλύπτουν, εξερευνούν, εξαντλούν τις δυνατότητές τους
για παιχνίδι, οργανώνουν δραστηριότητες
για τους ίδιους και για την ομάδα και πάνω
από όλα, προετοιμάζονται για την αθλητική εμπειρία!

Ουράνιο τόξο με αριθμούς
από τα πρωτάκια μας!

Club γυμναστικής

Βάλαμε χρώμα στα μαθηματικά για να μην
ξεχνάμε τα ζευγαράκια που σχηματίζουν
το 10. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε; Ταξιδεύουμε με το ουράνιο τόξο από τη μία
άκρη του στην άλλη!

Εκεί που σταματάει η κλασική Yoga αρχίζει η « Αcro Yoga » από τις μαθήτριες του
fitness club. Συνδυάζοντας την αυτοσυγκέντρωση της yoga, την ευλυγισία, τη χάρη
και την ισορροπία της ακροβατικής γυμναστικής, η acro yoga καλλιεργεί τη δύναμη,
το σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Bowling με δεκάδες και μονάδες

Ζούμπα

Τα πρωτάκια μας μαθαίνουν να ξεχωρίζουν
τις δεκάδες από τις μονάδες και να προσθέτουν υπερβαίνοντας τη δεκάδα! Έκαναν
τα δύσκολα εύκολα παίζοντας bowling! Πήραν τις μπάλες στα χέρια, χωρίστηκαν σε
ομάδες και κατάφεραν να ρίξουν τις κορίνες, πετυχαίνοντας strike στην αριθμητική!

Χορός και γυμναστική μαζί! Με συνδυασμούς από latin μοτίβα, aerobic και μοντέρνους χορούς, που ενθουσιάζουν τις μικρές μας μαθήτριες!!!

Δείτε το βίντεο εδώ

Yoga
Μάθημα yoga από το fitness club και τις
μικρές μας μαθήτριες. Μέσα από απαιτητικές ασκήσεις ισορροπίας , πολύπλοκες και
ποικίλες στάσεις, αναπτύσσεται η σωματική αντοχή, η συναισθηματική ισορροπία
και οι νοητικές και δημιουργικές ικανότητες
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πιο
ευτυχισμένου και συναισθηματικά ώριμου
παιδιού.

Σκι!
Ποιος είπε ότι το σκι διδάσκεται μόνο στο
βουνό; Οι μικροί μαθητές μας σε ώρα δράσης με δυναμικές ισορροπίες στο μάθημα
της φυσικής αγωγής!

Τα πρωτάκια στέλνουν και
δέχονται γράμματα
Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκει στους
μαθητές της Α’ τάξης γραφή και ανάγνωση, τους φέρνει και σε επαφή όμως με καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
• Κλήθηκαν, λοιπόν, να φτιάξουν τις ταυτότητές τους για να μπορέσουν να παραλάβουν το γράμμα που τους στάλθηκε στο
ταχυδρομείο.
• Με παιγνιώδη τρόπο έγινε και η εισαγωγή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Έγραψαν τα πρώτα τους γράμματα στα
αγαπημένα τους πρόσωπα και τα έβαλαν
σε φακέλους για να τα ταχυδρομήσουν.

Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13
 2310 699 900 - 2310
696772 - 2310 697608
info@andreadis-school.gr
facebook.com/andreadis.school

www.andreadis-school.gr

