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Επηθμηκςκία μέζς email. Ονηζμόξ εμέναξ, ώναξ, θαη ηνόπμο 
γηα ηεκ θμηκή δνάζε. 

Έγηκακ μη απαναίηεηεξ  
εκένγεηεξ θαη είμαζηε 
έημημμη γηα ηεκ θμηκή 

δνάζε! 



Ήνζε ε ώνα κα γκςνηζημύμε! Έκα-έκα παηδί ιέεη ημ όκμμα ημο.

Τμ Δεμμηηθό Τμ Νεπηαγςγείμ



Γηα κα μπμύμε ζημ μαγηθό θόζμμ ηεξ ηζημνίαξ μαξ όιμη 
μαδί ηναγμοδήζαμε… Κόθθηκε θιςζηή δεμέκε…..

Έγηκε πανμοζίαζε ημο βηβιίμο από ηεκ θ. Μανία. Τίηιμξ, 
ζογγναθέαξ, εηθμκμγνάθμξ, εθδμηηθόξ μίθμξ.



Η ακέμε γονίδεη….  
ε  ηζημνία ανπηκά 
κα δςκηακεύεη θαη 
εμείξ ηαληδεύμομε 

μαδί ηεξ….



Τμ ηαλίδη ζηεκ ηζημνία ηειεηώκεη θαη εμείξ 
επηζηνέθμομε ζηεκ ηάλε μαξ με ημ ….  

Αθμύζαμε αθμύζαμε…….



Ήνζε ε ώνα ηςκ ενςηήζεςκ, γηα ηεκ θαηακόεζε ηεξ ηζημνίαξ. Οη 
μαζεηέξ ημο δεμμηηθμύ γκώνηδακ ηη είκαη ημ γέηη. Με ηε βμήζεηα ημο  

παγθόζμημο πάνηε εκημπίζαμε ημ ζηβέη εθεί πμο δμοκ μη άκζνςπμη πμο 
πηζηεύμοκ ζε αοηό ημ μοζηθό δώμ.



Υπήνπε εκδηαθένμκ θαη από ηηξ δομ βαζμίδεξ θαη ήηακ 
πνόζομμη μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ κα απακηήζμοκ ζηα 

ενςηήμαηα.



Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ημο Νεπηαγςγείμο, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε 
ηεξ επελενγαζίαξ ηεξ ηζημνίαξ απέδςζακ με δςγναθηθή ημ ενώηεμα: 

«Πςξ ηειεηώκεη ε ηζημνία μαξ;».



Ταοηόπνμκα μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ημο δεμμηηθμύ, μεηά ηεκ 
μιμθιήνςζε ηεξ επελενγαζίαξ ηεξ ηζημνίαξ απέδςζακ με δςγναθηθή 

ημ ίδημ ενώηεμα.





Ήνζε ε ώνα ημο απμπαηνεηηζμμύ.
Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ημο Δεμμηηθμύ με ηε βμήζεηα ηεξ θ. Φνοζμύιαξ, είπακ 

θηηάλεη αθίζα θαιςζμνίζμαημξ θαη μαξ ηεκ πανμοζίαζακ. 
Μαξ οπμζπέζεθακ πςξ ζα παίδμοκ μαδί μαξ, ζα μαξ αγαπμύκ όηακ πάμε εθεί 

ημο πνόκμο, ζα είκαη θίιμη μαξ θαη ζα μαξ βμεζάκε όηακ πνεηαζηεί. 

Η αθίζα γηα ημ θαιςζόνηζμα Τα γιοθά ημοξ ιμγάθηα….



Πνηκ απμπςνήζμομε από ηεκ εηθμκηθή ηάλε, ζομθςκήζαμε κα 
ακηαιιάλμομε με ημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ ηηξ δςγναθηέξ μαξ. 

Τμ πναγμαημπμηήζαμε. 
Όηακ ακμίλαμε ημ ζπεηηθό μήκομα ζημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ 

κηώζαμε μεγάιε πανά θαη ηθακμπμίεζε…… 



Τεκ επόμεκε μένα πνμβάιαμε ζημκ projektor ηηξ δςγναθηέξ ηςκ θίιςκ μαξ από ημ 
Δεμμηηθό. 

Τηξ είδαμε με πνμζμπή θαη παναηενήζαμε πςξ ηα ζπόιηα θάης από ηε δςγναθηά ηα 
έγναρε μ μαζεηήξ/ηνηα θαη όπη ε θύνηα όπςξ θάκμομε εμείξ ζημ κεπηαγςγείμ.

Τα ιόγηα είκαη ιίγα γηα κα πενηγνάρμομε ηα ζοκαηζζήμαηα μαξ…..



Τεκ επόμεκε μένα θαη ε θονία Φνοζμύια με ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ηεξ, είδακ ηηξ δςγναθηέξ ημο 
Νεπηαγςγείμο. Έγηκε ζύγθνηζε παναηήνεζακ πςξ ηα ζπόιηα ηα έγναρακ μη θονίεξ… 

Ακηηιήθηεθακ ηεκ ελέιηλε θαη ηεκ πνόμδμ ημοξ. Έκηςζακ αγάπε γηα ημοξ μαζεηέξ ημο 
Νεπηαγςγείμο . Ελέθναζακ λακά ηεκ επηζομία κα ημοξ βμεζμύκ θαη κα ημοξ ζομπαναζηέθμκηαη 

ζημ Δεμμηηθό.



Σαξ εοπανηζημύμε ζενμά! 
Καιή ζοκέπεηα ζηηξ θμηκέξ μαξ δνάζεηξ θαη θαιή ακηάμςζε!

Οη μαζεηέξ μη 
μαζήηνηεξ θαη μη 

εθπαηδεοηηθμί ημο 
2μο Νεπηαγςγείμο 

Παναμοζηάξ θαη ημο 
πνώημο ημήμαημξ 
ηεξ πνώηεξ ηάλεξ 

ημο Δεμμηηθμύ 
Σπμιείμο 

Παναμοζηάξ.


