Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2009 – 2010
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
01/10/2009

Συγκέντρωση των γονέων των παιδιών που ήρθαν για πρώτη φορά σε παιδικό
σταθμό και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Η Προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό».
10/11/2009

Συγκέντρωση των γονέων στο σταθμό και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο.
ΘΕΜΑ: Όρια. Πως και πότε πρέπει να μπαίνουν».
19/11/2009

Συγκέντρωση γονέων όλων των τμημάτων στο σταθμό. Συζήτηση με τις
παιδαγωγούς σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.
12/02/2010

Συγκέντρωση γονέων με τις παιδαγωγούς του σχολείου για να ενημερωθούν για την
πρόοδο των παιδιών τους.
23/03/2010

Συγκέντρωση – συζήτηση των γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Ο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Βασικά βήματα για τη δημιουργία του».

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
07/10/2009

Επίσκεψη του τμήματος των προνηπίων στο Πατητήρι «ΖΑΧΑΙΟΣ» στην Παιανία.
20/10/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο Εργαστήρι πηλού στον
Άλιμο.
ΘΕΜΑ: «Μια ελιά μέσα στο πιθάρι».

Τα παιδιά κάνουν ένα ταξίδι στη συγκομιδή της ελιάς, πλάθουν και ζωγραφίζουν ένα
ελαιόδεντρο. Επίδειξη κατασκευής πιθαριού στον τροχό.
27/11/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων του νηπιαγωγείου και του προνηπίου στο
κέντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων «ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».
ΘΕΜΑ: «Ο κύκλος του νερού».
15/12/2009

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στα ΕΛΤΑ Γλυφάδας.
Αποστολή Χριστουγεννιάτικης κάρτας.
19/02/2010

Επίσκεψη των τμημάτων των προνηπίων και του νηπιαγωγείου στο κέντρο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων «ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».
ΘΕΜΑ: «Το δάσος κινδυνεύει».
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προβολή εκπαιδευτικής ταινίας με θέμα «Η πανίδα και
η χλωρίδα των ελληνικών δασών».
10/03/2010

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ όπου
παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Παίζουμε με το νερό και πώς χτίζω και
δημιουργώ».
20/04/2010

Συμμετοχή των τμημάτων του νηπιαγωγείου στην παγκόσμια εκστρατεία της Action
Aid “1 Goal”.
28/04/2010

Επίσκεψη των τμημάτων προνηπίου και νηπιαγωγείου στο εργαστήρι Πηλού στον
Άλιμο.
ΘΕΜΑ: «Ένα δωράκι για τη μανούλα».

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
17/09/2009

Α) Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον κήπο του
σταθμού, παρουσία γονέων.
Β) Υποδοχή γονέων και παιδιών στον κήπο του σταθμού (πλούσιο παιδαγωγικό
πρόγραμμα).
27/10/2009

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό μας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
(Ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.

21/12/2009

Εορταστικές εκδηλώσεις από το τμήμα του νηπιαγωγείου οι οποίες διεξήχθησαν στο
χώρο του σχολείου παρουσία γονέων.
22/12/2009

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σταθμού από τα τμήματα προ-προνηπίων και
προνηπίων. Παρουσία του τμήματος του νηπιαγωγείου. (χορός, τραγούδια, σκετς).
11/02/2010

Α) Αποκριάτικο γλέντι στο σταθμό με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων. Τα παιδιά
ήρθαν στο σχολείο μεταμφιεσμένα με αποκριάτικες στολές. Χορός στο χώρο του
σχολείου, τραγούδια, παιχνίδια.
Β) Ομαδική και ατομική φωτογράφηση όλων των παιδιών του σταθμού.
24/03/2010

Εορταστικές εκδηλώσεις στο σταθμό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 με τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων (ποιήματα, θεατρικά δρώμενα, παραδοσιακοί χοροί).
29/03/2010

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.
06/06/2010

Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού μας στο Πνευματικό κέντρο Αργυρούπολης «Μίκης
Θεοδωράκης». Συμμετοχή όλων των παιδιών, παρουσία γονέων.
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «Ο παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος».
22/06/2010

Εορταστική εκδήλωση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2009 – 2010 στον προαύλιο
χώρο του σταθμού μας.
Συμμετοχή της ταχυδακτυλουργού Mrs. Duke. Χορός, τραγούδι, κουκλοθέατρο,
μαγικά κόλπα και πολλές πολλές εκπλήξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της επιδημίας της «νέας γρίπης» οι εκδηλώσεις σε κλειστούς
χώρους ( θέατρα κλπ.) φέτος δεν έγιναν.

