ΣΧΟΛΙΚΉ ZΩΉ

τεύχος 5 Μάιος - Ιούνιος 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

Πρωτομαγιά

Το andreadis junior υποδέχτηκε το Μάη
φτιάχνοντας πρωτομαγιάτικα στεφάνια
παραδοσιακά και μη.

Επίσκεψη στο Μουσείο Τρένων
Γιορτή Μητέρας

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη μας στο
Μουσείο Τρένων όπου γνωρίσαμε την ιστορία των τρένων, μπήκαμε σε ένα βαγόνι- ρεστοράν του “Orient Express” .
Στην αυλή του Μουσείου τα παιδιά ανέβηκαν
και έκαναν βόλτα με την χειροκίνητη δραίζινα και ενθουσιάστηκανπολύ!

“Στη γλυκιά μου τη μανούλα
που ‘χει σήμερα γιορτούλα
θα της φτιάξω εγώ καρτούλα
και θα γράψω και ευχούλα
με χαρά θα της χαρίσω μια μεγάλη αγκαλιά
και στο δάκτυλο θα βάλω μια κόκκινη καρδιά!”
Αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες!

Ελάτε να
γνωρίσουμε τα
μέσα μεταφοράς
Ξεκινήσαμε ομαδοποιώντας τα μέσα μεταφοράς ανάλογα με το πού κινείται το καθένα και
συνεχίσαμε με παιχίδια φωνολογικής ενημερότητας και ανάγνωσης. Δεν ξεχάσαμε σαφώς
και την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου
την οποία και δραματοποιήσαμε.
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Andreadis junior - Fitness club

Όταν η μοσική συναντά το λόγο και την κίνηση
δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μας μαθητές
να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες κινητικές τους
εμπειρίες, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα
και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις τέχνες.

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

Επίσκεψη στην πρώτη Δημοτικού
Έφτασε το τέλος της χρονιάς και είμαστε
έτοιμοι για την Α΄Δημοτικού. Επισκεφθήκαμε
το μεγάλο σχολείο, γνωρίσαμε τα παιδιά,
καθίσαμε στα θρανία, λύσαμε όλες μας τις
απορίες και παίξαμε παιχνίδια. Στο τέλος
βγάλαμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Τα
θρανία της Α’ μας περιμένουν το Σεπτέμβρη!
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Το Δάσος
Οι μικροί μαθητές των Andreadis Junior γνώρισαν το δάσος και συζήτησαν για την χρησιμότητά του στην ζωή μας. Δεν ξεχάσαν όμως και
τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει και για αυτό τον λόγο, ζωγραφίσαμε τις δυό του όψεις. Από τη μια μεριά, ένα “υγιές” δάσος και απο
την άλλη ένα καμμένο. Προστατεύουμε λοιπόν, το δάσος, το αγαπάμε
και το δείχνουμε.

Check in Andreadis
Μεταμορφώνουμε την τάξη σε αεροδρόμιο, κάνουμε check-in με το εισιτήριο μας κι επιβιβαζόμαστε.
Η αεροσυνοδός μας δείχνει την θέση μας και μάς
προσφέρει αναψυκτικά και εμείς απολαμβάνουμε το
ταξίδι μας στους αιθέρες! Δεν ξεχάσαμε να φτιάξουμε το δικό μας μικρό αεροπλάνο. Αλλά τα ταξίδια
δεν σταματάνε εκεί αφού σειρά έχουν τα τρένα που
ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο παρέα με τις βάρκες
σε ένα διαγωνισμό δίχως τέλος.

Andreadis English Academy
Την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου μας γνώρισαν τον ήρωα του βιβλίου των
Αγγλικών TOM CAT και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Φυσική Αγωγή
Μέσα από την καλλιέργεια της Φυσικής Αγωγής και
την ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου οι μικροί
μαθητές συνειδητοποιούν και βιώνουν το σωματικό
τους σχήμα, ανακαλύπτουν και αποδέχονται τη σωματική τους ταυτότητα, καταφέρνουν να κυριαρχήσουν στις κινήσεις τους και τέλος χρησιμοποιούν το
σώμα τους σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο χώρος
μέσα στον οποίο κινούνται.

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!
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Το σταυρόλεξο των
μέσων μεταφοράς
Συνεργαστήκαμε για να λύσουμε το πρώτο μας
σταυρόλεξο. Απαντήσαμε στους γρίφους και σχηματίσαμε τις λεξούλες που αφορούσαν στα μέσα
μεταφοράς.

Οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς
Μάθαμε την ονομασία των οδηγών (πιλότος , καπετάνιος, μηχανουργός κ.λ.π) και γίναμε οδηγοί -συνοδηγοί που πρέπει να προσέξουν τα εμπόδια για
να μην τρακάρουν!

Παλιά και σύγχρονα μέσα
μεταφοράς
Γυρίσαμε πίσω στον χρόνο για να γνωρίσουμε τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούσανε οι άνθρωποι παλιά και εντοπίσαμε
ομοιότητες και διαφορές με τα σημερινά.
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Αγώνας δρόμου με άμαξες
Διασκεδάσαμε παίζοντας με ένα μεταφορικό μέσο από το παρελθόν. Οι αμαξάδες με τα αλογάκια τους τρέξανε σε
έναν αγώνα δρόμου.

Η βάρκα ως μέσο μεταφοράς

Το αεροπλάνο ως μέσο μεταφοράς

Κινηθήκαμε σαν βαρκούλες τραγουδώντας
την “βαρκούλα του ψαρά”.

Απογειωθήκαμε και προσγειωθήκαμε σαν αεροπλανάκια και τέλος πετάξαμε τα αεροπλανάκια μας
για να δούμε ποιο θα φτάσει πιο μακριά!

Κατασκευή

Μέσα μεταφοράς

Φτιάξαμε τα δικά μας
πολύχρωμα ελικοπτεράκια!

Παιχνίδια αναγνώρισης και αντιστοίχησης ήχων των
μεταφορικών μέσων στον διαδραστικό πίνακα
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Andreadis junior bilingual
Our little singers will amaze you with
their favorite song
“The wheels on the bus”!
Enjoy them!!!

Γιορτή Λήξης

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου γιορτάσαμε με λαμπρότητα τη λήξη του σχολικού έτος 2016-2017 καθώς
συμπληρώσαμε 50 χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου μας.

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

Παρακολουθήστε στιγμιότυπα
από την επετειακή μας εκδήλωση

Γιορτή πατέρα

Αποφοίτηση Νηπίων
Καλό Καλοκαίρι!
Τις καλύτερες ευχές μας για καλό
καλοκαίρι ανταλλάξαμε την Πέμπτη
15/6/2017 και ανανεώσαμε το
ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη!
Καλές βουτιές!!!

Οι μαθητές του Andreadis Junior γεμάτοι
χαρά και δημιουργικότητα έφτιαξαν πολύχρωμα μπρελόκ και κάρτες για την γιορτή
που πολλοί ξεχνάνε , τη γιορτή του πατέρα.
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Με πολλή συγκίνηση αποχαιρετήσαμε
από το andreadis junior το τμήμα των
Νηπίων! Καλή συνέχεια στο Δημοτικό!
Η επιτυχία σας είναι δεδομένη!
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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

