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Τα νήπια γνωρίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Τα νήπια και τα προνήπια μας γνώρισαν
τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το
διαδίκτυο και τον τύπο. Έφτιαξαν την
δική τους τηλεόραση και το δικό τους
ραδιοφωνάκι και έγιναν «παρουσιαστές»
της δικής τους εκπομπής. Παίζοντας
έμαθαν τα σήματα καταλληλότητας και
πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθούμε τηλεόραση με μέτρο.

Τα νήπια μαθαίνουν τους
αριθμούς παίζοντας
Χρησιμοποιώντας τις εφημερίδες με ένα
διαφορετικό τρόπο και παίζοντας επιδαπέδιο φιδάκι, τα νήπια έκαναν παράλληλα
επανάληψη στους αριθμούς.

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
Οι τάξεις των νηπίων και προνηπίων παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα για την
ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, στα
πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας που
γιορτάζεται στις 7/2/2017. Το πρόγραμμα
επιμελήθηκε η καθηγήτρια Πληροφορικής
και τα παιδιά γνώρισαν τους βασικούς
κανόνες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου μέσα από εξειδικευμένες δραστηριότητες και βίντεο.

Επίσκεψη στο ράδιο Θεσσαλονίκη
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ‘‘Ράδιο Θεσσαλονίκη’’,
στα πλαίσια του διαθεματικού τους
προγράμματος “Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”. Έγινε ξενάγηση στον χώρο
του ραδιοφωνικού σταθμού και τα νήπια γνώρισαν από κοντά τους ανθρώπους του ραδιοφώνου.
Έμαθαν πως βγαίνει μια εκπομπή στον
αέρα, μπήκαν στο στούντιο και βγήκανε στον αέρα, ενώ παράλληλα ηχογράφησαν ένα τραγούδι.

Τσικνοπέμπτη στο Andreadis Junior
Τσικνοπέμπτη στο σχολείο μας και τη γιορτάσαμε με τραγούδι, χορό και αποκριάτικες κατασκεύες. Τα προνήπια ντύθηκαν
“Αμπρακατάμπρα” (μάγοι και μάγισσες),
τα νήπια μεταμορφώθηκαν σε Μίκυ και
Μίνι, ενώ τα μικρά μας ντύθηκαν ιππότες
και πριγκίπισσες και διασκέδασαν γεμάτα κέφι, χορό και πολλές σερπαντίνες. Δε
δίστασαν να αλευρομουντζουρωθούν και
να πέσουν με τα μούτρα στις καραμέλες.

Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα
Στο κλίμα των Αποκριών τα νήπια έφτιαξαν ένα
πολύχρωμο «τρελο-στριφογυριστρούλη» κλόουν.
Τα προνήπια έμαθαν τα στάδια δημιουργίας αποκριάτικης μάσκας από εφημερίδα και αλευρόκολλα και δραματοποίησαν αποκριάτικα τραγουδάκια. Αποκορύφωμα το τραγούδι «παντρεύουνε τον
κάβουρα» με …γαμπρό, νύφη και …καλεσμένους.
Τα μικρά μας με καθαρή παιδική ψυχή ευχήθηκαν
«Καλή Καθαρή Δευτέρα».

Υγιεινή διατροφή στο Andreadis Junior
Η υγιεινή διατροφή είναι ένα θέμα που
καλό είναι να απασχολεί τα παιδιά από
την παιδική ακόμα ηλικία. Γιαυτό και εμείς
στο Andreadis Junior φτιάξαμε την ποδιά
της υγιεινή διατροφής και απολαύσαμε το
δικό μας milkshake μπανάνα.

Σαν τον σκύλο με τη γάτα!
Τα προνήπια έφτιαξαν μάσκες γάτας για
τα κορίτσια και σκύλου για τα αγόρια,
σημασία όμως έχει ότι στο τέλος κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους.

