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Μεηάβαζη από ηο μηπιαγωγείο ζηο Δημοηικό ζτολείο

2η δράζη διαδικησακή μέζω webex. 
Ερωηήμαηα ζτεηικά με ηα μαθήμαηα, ηο διάλειμμα, 

και ηοσς τώροσς ηοσ Δημοηικού τολείοσ. 



Επηθμηκωκία μέζω email. Ονηζμόξ εμέναξ, ώναξ, θαη ηνόπμο 
θμηκήξ δνάζεξ. 



Έγηκακ μη απαναίηεηεξ ζοζηάζεηξ γηα γκωνημία! 



Οη μαζεηέξ ημο κεπηαγωγείμο οπμβάιμοκ ηα ενωηήμαηά ημοξ



Τα ενωηήμαηα ηωκ μαζεηώκ μαζεηνηώκ

 Τη μαζήμαηα θάκεηε;

 Κάκεηε ενγαζίεξ; Έπεηε πίκαθεξ γηα κα θμιιάηε 
ηηξ δωγναθηέξ ζαξ; 

 Έπεηε ηναπεδάθηα θαη θανεθιάθηα;

 Τμ θμιαηζηό ημ θένκεηε από ημ ζπίηη; Τμ κενό;

 Βγαίκεηε δηάιεημμα;

 Έπεηε ημοαιέηεξ;

 Πωξ είκαη ημ ζπμιείμ ζαξ;



Τμ θμοβάνη λεηοιίγεηαη θαη μη απακηήζεηξ ένπμκηαη ζηγά 
ζηγά…. Είδαμε ηα ηεηνάδηα πμο γνάθμοκ ηηξ ενγαζίεξ θαη ηα 

βηβιία ημοξ. 



Η θονία Καηενίκα θαη μη μαζεηέξ μίιεζακ γηα ηα μαζήμαηα ηεξ 
πνώηεξ ηάλεξ ημο Δεμμηηθμύ Σπμιείμο.



Μέζα από ηεκ ωναία πανμοζίαζε ηεξ θ. Καηενίκαξ 
«πενπαηήζαμε δηαδηθηοαθά» ζημοξ πώνμοξ ημο Δεμμηηθμύ 

Σπμιείμο….

Πνώηα είδαμε ημ θηίνημ θαη ηεκ αοιή. Δηαπηζηώζαμε πόζμ 
πημ  μεγάιμξ είκαη μ πώνμξ από ημκ δηθό μαξ.



Η αίζμοζα έπεη ζνακία θαη πημ μεγάιεξ θανέθιεξ, πίκαθεξ πμο βάδμοκ ηηξ 
ενγαζίεξ ημοξ, έδνα γηα ηεκ θονία θαη μεγάια πανάζονα όπωξ ημ δηθό μαξ 

ζπμιείμ.



Έπεη ημοαιέηεξ γηα αγόνηα θαη θμνίηζηα θαη ηηξ λεπωνίδμομε από ημ 
πνώμα ηεξ πόνηαξ,  κηπηήνεξ όπωξ θαη ζημ ζπμιείμ μαξ…. Μόκμ πμο είκαη 

πενηζζόηενεξ! 



Έπμοκ αίζμοζα εθδειώζεωκ θαη είκαη μεγάιε!



Μάζαμε γηα ημ θοιηθείμ… μη μαζεηέξ ακ ημ επηζομμύκ μπμνμύκ κα 
πνμμεζεύμκηαη από εθεί  ημ θμιαηζηό ημοξ.



Κάκμοκ ηνία  δηαιείμμαηα. Γηα ημ δηάιεημμα οπάνπμοκ δύμ αοιέξ. Σηεκ 
πάκω αοιή βγαίκμοκ μη μηθνέξ ηάλεηξ θαη ζηεκ θάηω μη μεγάιεξ. Υπάνπεη 

θαη πώνμξ άζιεζεξ.



Σημκ αύιεημ πώνμ οπάνπμοκ βνύζεξ όπμο μη μαζεηέξ μπμνμύκ κα πίκμοκ 
κενό θαη κα πιέκμοκ ηα πένηα ημοξ. Υπάνπεη θαη παγθάθη μέζα ζημ 

πνάζηκμ όπμο θάπμημη μπμνμύκ κα λεθμονάδμκηαη.. 



Η δνάζε μαξ θύιεζε μμαιά, κηώζαμε ηόζε ενεμία…… θαη 
απμπαηνεηηζηήθαμε με εκζμοζηαζμό!



Σαξ εοπανηζημύμε ζενμά! 
Καιή ζοκέπεηα ζηηξ θμηκέξ μαξ δνάζεηξ θαη 

θαιή ακηάμωζε!
Οη μαζεηέξ μη μαζήηνηεξ θαη μη εθπαηδεοηηθμί 
ημο 2μο Νεπηαγωγείμο Παναμοζηάξ θαη ημο 
δεύηενμο ημήμαημξ ηεξ πνώηεξ ηάλεξ ημο 

Δεμμηηθμύ Σπμιείμο Παναμοζηάξ.


