ΣΧΟΛΙΚΉ
ZΩΉ
τεύχος 3 • Mάρτιος 2017

Ελάτε να διασκεδάσουμε με ένα πλούσιο
αθλητικό-χορευτικό πρόγραμμα στις 7 Μαίου,
στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων.
Πρωτότυπες δράσεις, photobooth, facepainting,
γευστικά σνακ, χορευτικό σόου και πάνω από όλα
πολύ παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους!

7 Μαΐου 2017

Σας περιμένουμε!

• 11:00 π.μ.

Η κυρά Σαρακοστή από τα Νήπια
και τα Προνήπια
Ήρθε η Σαρακοστή και τα παιδιά έφτιαξαν την δική τους Κυρά-Σαρακοστή. Κάθε
εβδομάδα κόβουμε ένα ποδαράκι και
έτσι μετράμε αντίστροφα μέχρι το Πάσχα
χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό τρόπο μέτρησης.

Διαθεματική προσέγγιση του παραμυθιού
«Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι από τα προνήπια
✓ Τα παιχνίδια «ζωντανεύουν»
Στα πλαίσια της μουσικοκινητικής αγωγής
κινηθήκαμε όπως η μαριονέτα του Πινόκιο
ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής και
φτιάξαμε ένα ομαδικό κολάζ με τα παιχνίδια που θα θέλαμε να ζωντανέψουν !
✓ Πόσα ψέματα είπε σήμερα ο Πινόκιο;
Εξασκηθήκαμε στους αριθμούς μεγαλώνοντας τη μύτη του Πινόκιο με όσα τουβλάκια μας δείχνει κάθε φορά το ζάρι και
τέλος μετρήσαμε πόσα ψέματα είπε συνολικά.
✓ «Π» όπως «Πινόκιο»
Στα πλαίσια της εκμάθησης του φωνήματος «π» παίξαμε παιχνίδια ανάγνωσης με
λέξεις του παραμυθιού και μάθαμε να διαβάζουμε τον τίτλο του.
✓ Αλήθεια ή ψέματα; Τι μπέρδεμα κι αυτό !
Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν
την κριτική τους σκέψη αποφασίζοντας
αν αυτό που ακούνε είναι αλήθεια ή ψέματα.
✓ Παροιμίες – εικονόλεξα
Ήρθαμε σε επαφή με τη λαϊκή σοφία των
παροιμιών και προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε αυτό που μας διδάσκουν για
την αλήθεια και το ψέμα.

✓ Μύτη σαν του Πινόκιο
Προσεγγίσαμε έννοιες μεγεθών όπως μεγάλο – μικρό, ψηλό – κοντό και μακρύ –
κοντό παίζοντας με τη μύτη του Πινόκιο.
✓ Τα ξύλινα παιχνίδια
Με αφορμή την ξύλινη μαριονέτα τα παιδιά συγκέντρωσαν ξύλινα παιχνίδια και
έμαθαν να ξεχωρίζουν τα αντικείμενα που
είναι φτιαγμένα από ξύλο.
✓ Πείραμα επίπλευσης – βύθισης
Πειραματιστήκαμε με την ιδιότητα των
υλικών (ξύλο, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό)
να επιπλέουν ή να βυθίζονται.
✓ Κατασκευή Πινόκιο
✓ Μαθαίνουμε για την Ιταλία
Με αφορμή την καταγωγή του συγγραφέα εντοπίσαμε την Ιταλία στον χάρτη και
αφού δραματοποιήσαμε τη σκηνή που ο
Τζεπέτο φτιάχνει τον Πινόκιο, κλείσαμε το
θέμα μας χορεύοντας τον παραδοσιακό
χορό της Ιταλίας …Ταραντέλα !

Ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων
Τον Μάρτιο τα νήπια ταξίδεψαν στον
κόσμο της φαντασίας με καράβι τα βιβλία. Μάθαμε τα στοιχεία μιας ιστορίας
και ποιοι χρειάζονται για να γίνει ένα
βιβλίο. Παίξαμε «Τα βιβλία τρέχουν» και
το παιχνίδι ισορροπίας «Κράτα το βιβλίο σου ψηλά...»

«Με ένα βιβλίο μπορείς....»
Τα παιδιά γράφουν τι μπορούμε να κάνουμε με ένα βιβλίο. Τελικά μπορούμε να ονειρευτούμε... να ταξιδέψουμε... να μάθουμε...
να διασκεδάσουμε!

Θεατρική Παράσταση «Οικογένεια Νώε»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Προνηπίων και
των Νηπίων 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.

«Μάρτης» για το Andeadis Junior
Τα παιδιά του Andreadis Junior υποδέχτηκαν την Άνοιξη φορώντας τον παραδοσιακό «Μάρτη»!

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

«Γνωρίζουμε την παράδοση»
Τα Νήπια στα πλαίσια της γνωριμίας με την
ιστορία του έθνους και της επετείου της 25ης
Μαρτίου έφτιαξαν τσολιάδακια και έμαθαν
για τις γενναίες Σουλιώτισσες, τον χορό του
Ζαλόγγου και το κρυφό σχολειό. Οι ιστορίες
αυτές εντυπωσίασαν και συγκίνησαν τα παιδιά με αποτέλεσμα την δημιουργία δυο ομαδικών κατασκευών. Τα κορίτσια αποτύπωσαν
το χορό του Ζαλόγγου και τα αγόρια το κρυφό σχολείο. Επιπλέον, είδαν παραδοσιακές
στολές και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.
Τα Προνήπια εμπνεύστηκαν από τα παραδοσιακά εργόχειρα για τις κατασκευές τους.

«Μικροί, μεγάλοι σώμα 1 όπως το ‘21»

Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού έφτιαξαν
με ενθουσιασμό τα προσωπικά τους τσαρουχάκια και διακοσμώντας τα με δάφνες
υποστήριξαν την αξία της ελευθερίας και
ανεξαρτησίας. Ζήτω η 25η Μαρτίου!

Παρέλαση 25ης Μαρτίου

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

Παιχνίδι συνεργασίας από τα 		
Προνήπια με την παιδοψυχολόγο μας
Μέσα από το παιχνίδι μάθαμε πως φιλία
σημαίνει «παίζω ειρηνικά και σέβομαι τους
φίλους μου».

Καλωσήρθες Άνοιξη!
Μύρισε Άνοιξη στο Andreadis Junior και
οι μικροί μας φίλοι του Παιδικού Σταθμού
έσπευσαν να την ζωγραφίσουν, όπως εκείνοι την φαντάζονται. Λουλούδια, δέντρα και
ήλιος συνθέτουν το σκηνικό της τάξης μας.

«Φυτέψαμε φακή»
Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού γέμισαν την
αυλή μας γλάστρες. Φυτέψανε λουλούδια μιλώντας για την φωτοσύνθεση και κάνανε πειράματα μεταμορφώνοντας κεσεδάκια από
γιαούρτι σε μικρές γλαστρούλες με φακή.

«Ήρθαν τα χελιδόνια»
Τα χελιδόνια ήρθαν στα Andreadis Junior
και γέμισαν την τάξη του Παιδικού Σταθμού
με χαρά και τύχη. Ανυπομονούμε να τα υποδεχτούμε με υγεία και την επόμενη χρονιά!

Μουσική παράσταση
«Ο Πέτρος και ο λύκος»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Andreadis
Junior παρακολούθησαν την μουσική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» του διάσημου
Ρώσου πιανίστα και μαέστρου Σεργκέι Προκόφιεφ, από την μουσική ομάδα Κρουστόφωνο. Τα
παιδιά διασκέδασαν και συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια της παράστασης.

Με μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε το Open Day
των Εκπαιδευτηρίων μας την Κυριακή 12/3.

50 ΧΡΌΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΑΝΔΡΕΆΔΗ!

Τα καλύτερα έρχονται...

50
ΧΡΟΝΙΑ

