Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2008 – 2009
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
09-09-2008

Συγκέντρωση των γονέων των παιδιών που ήρθαν για πρώτη φορά σε παιδικό
σταθμό και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Προσαρμογή των παιδιών στον παιδικό σταθμό».
12/11/2008

Επίσκεψη των γονέων στο σταθμό και ενημέρωση από τις παιδαγωγούς για την
πρόοδο των παιδιών.
18/11/2008

Συγκέντρωση – συζήτηση των γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη, τι ακριβώς είναι; Τι πρέπει να γνωρίζουμε
γι’ αυτή».
03/12/2008

Επίσκεψη των γονέων των προ – προνηπίων στο σταθμό για ενημέρωση από τις
παιδαγωγούς για την πρόοδο των παιδιών.
10/12/2008

Συγκέντρωση των γονέων στο σταθμό το απόγευμα και συζήτηση με την
παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Προβλήματα στην επικοινωνία
μεταξύ των παιδιών».
29/01/2009

Συγκέντρωση γονέων στο σταθμό το απόγευμα για συζήτηση με την παιδοψυχολόγο.
ΘΕΜΑ: «Πως μιλάμε στα παιδιά για δύσκολα θέματα, π.χ. διαζύγιο, απώλειες
προσφιλών προσώπων, θεός κλπ.»
18/02/2009

Συγκέντρωση γονέων με τις παιδαγωγούς του σχολείου για ενημέρωση για την
πρόοδο των παιδιών.

17/03/2009

Συγκέντρωση γονέων στο χώρο του σταθμού και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο
του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα».
25/05/2009

Συγκέντρωση γονέων στο χώρο του σταθμού και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο
του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά «κακομαθημένα»».

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
29/09/2008

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων στο Πατητήρι ΖΑΧΑΙΟΣ και
παρακολούθηση σε αναπαράσταση τη διαδικασία του πατήματος των σταφυλιών, της
παραγωγής μούστου και παρακολούθηση κουκλοθέατρου με θέμα «Ο τρύγος».
29/10/2008

Επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ και
παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης :«Ο τσάρος Σαλτάνος, η όμορφη
Τσαρεβνα κι ο Μαγεμένος Κύκνος».
Ένα παραμύθι του Αλεξάντερ Πούσκιν σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη.
27/11/2008

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων στο Εργαστήρι Πηλού στον Άλιμο.
ΘΕΜΑ: «Πώς γίνεται η αγγειοπλαστική, Πώς φτιάχνουμε το πρώτο πήλινο
αντικείμενο, Ο τροχός του αγγειοπλάστη».
17/12/2008

Επίσκεψη των παιδιών του προνηπίου στο ταχυδρομείο.
Αποστολή γράμματος «Στον Άη- Βασίλη».
15/01/2009

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων στο θέατρο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ».
Παρακολούθηση της παράστασης «Ο Μάγος του ΟΖ».
20/02/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών (προνήπια), στο εργαστήρι πηλού που βρίσκεται
στον Άλιμο με σκοπό «την κατασκευή μάσκας».
ΘΕΜΑ: «Μάσκες από όλο τον κόσμο».

12/03/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών (προνήπια) στο «Παιδικό Μουσείο».
Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: «Πώς κινούμαι».
22/05/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών (προνήπια) στο Αττικό Πάρκο. Παρακολούθηση
εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: « Μια μικρή περιήγηση με τάισμα ζώων».
27/05/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών (προνήπια) στο μανάβικο της γειτονιάς.
04/06/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών (προνήπια) στο φούρνο της γειτονιάς.
ΘΕΜΑ: « Πως γίνεται το ψωμί.»

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
16/09/2008

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του παιδικού
σταθμού, παρουσία και των γονέων των παιδιών.
24/10/2008

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Ποίημα, σκετς και παρουσίαση του
ιστορικού γεγονότος στα παιδιά. Γενικός σημαιοστολισμός.
22/12/2008

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό: για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Κάλαντα – Σκετς – Ποιήματα.
26/2/2009

Αποκριάτικο γλέντι στο σταθμό με τη συμμετοχή όλων των παιδιών ντυμένων με τις
αποκριάτικες στολές τους. Χορός στον προαύλιο χώρο του σχολείου, τραγούδι,
παιχνίδια, φαγητό.
Ομαδική και ατομική φωτογράφιση όλων των παιδιών του σταθμού.
24/3/2009

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 με τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων.
16/04/2009

Πασχαλινή γιορτή στο σταθμό μας. Αφηγήσεις από τις νηπιαγωγούς, αναβίωση
εθίμων από τα παιδιά, ποιήματα και ιστορίες για τη ζωή του Χριστού. Συμμετοχή
όλων των τμημάτων.

30/04/2009

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στα σταθμό με θέμα «Πρωτομαγιά».
Χορός, τραγούδι, χειροτεχνίες με θέμα το μαγιάτικο στεφάνι.
14/06/2009

Καλοκαιρινή γιορτή στον κήπο του σχολείου με την παρουσία γονέων και κηδεμόνων.
Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης : «Η Χάιντι ταξιδεύει στον κόσμο».
Συμμετοχή όλων των παιδιών.
19/06/2009

«Γιορτή του πατέρα»: Ανάγνωση παραμυθιών, τραγούδι, κατασκευή χειροτεχνίας.
Συμμετοχή όλων των τμημάτων.

