Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2011 – 2012
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
6/9/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Η προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό».
21/9/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Συνάντηση και γνωριμία των γονέων με την παιδαγωγό του τμήματος των ΠΡΟ –
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ.
22/9/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση και γνωριμία των γονέων με την παιδαγωγό του τμήματος των
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ.
16/11/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Συνάντηση των γονέων με την παιδαγωγό του τμήματος των Προ-Προνηπίων για
την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.
21/11/2011 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Οι βασικοί – σημαντικοί σταθμοί εξέλιξης του παιδιού από 0 έως 7 ετών»
(εξέλιξη της κινητικότητας και του λόγου «κρίση» αυτονομίας, πρώτες φιλίες,
διάπλαση της ηθικής κ . κλπ).
1/12/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση των γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων του σχολείου, για την
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.
19/3/2012 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση των γονέων με τις παιδαγωγούς του σχολείου, για την ενημέρωσή τους
σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.

25/5/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση των γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και ενημέρωση σχετικά
με την πρόοδο των παιδιών.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
21/10/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επίσκεψη των τμημάτων του προνηπίου στο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ» στον
Άλιμο.
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: «Μια ελιά μέσα στο πιθάρι».
31/10/2011 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΠΑΤΗΤΗΡΙ «ΖΑΧΑΙΟΣ», στην
Παιανία.
ΘΕΜΑ: «Ο ΤΡΥΓΟΣ».
Τα παιδιά παρακολούθησαν σε αναπαράσταση το πάτημα των σταφυλιών, την
παραγωγή μούστου, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο με θέμα «ο τρύγος» και
δοκίμασαν προϊόντα μούστου.
15/11/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Επίσκεψη των τμημάτων του προνηπίου στο θέατρο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ»,
στο Φάληρο.
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «Η ιστορία του γάτου που έμαθε… σ' ένα γλάρο να πετάει».
22/11/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο θέατρο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ»,
στο Φάληρο.
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «Η ιστορία του γάτου που έμαθε… σ' ένα γλάρο να πετάει».
5/12/2011 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ, στο
Άλιμο.
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: «Χριστουγεννιάτικα στολίδια».
15/12/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στα ΕΛΤΑ Γλυφάδας.
Αποστολή του γράμματος στον Άη Βασίλη.
19/1/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Επίσκεψη των τμημάτων του προνηπίου και του νηπιαγωγείου στο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΕΝΕΚΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ»,
στην
Αργυρούπολη.
ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα ζώα του αγροκτήματος».
Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα εμψυχώνοντας γιγαντόκουκλες με τις
μορφές των ζώων του αγροκτήματος.

14/2/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Επίσκεψη των τμημάτων του προνηπίου στο δημοτικό θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στην Άνω Γλυφάδα, όπου η θεατρική σκηνή «ΜΙΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ»
παρουσιάζει την παιδική παράσταση, «ΠΛΑΤΣ – ΜΟΥΤΣ» του Ευγένιου Τριβιζά σε
μουσική Χρήστου Λεοντή.
6/3/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, στην Πλάκα
ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: « Από την αγορά στο πιάτο».
29/3/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ,
στου Φιλοπάππου.
ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ποιός είμαι εγώ; Οι ικανότητές,
οι δυσκολίες και οι επιθυμίες».
Στόχος του προγράμματος ήταν:
- Να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα.
- Να κατανοήσουν πως είναι μοναδικά και ξεχωριστά.
- Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι ν' αποδέχονται και ν' αγαπούν τον εαυτό
τους όπως είναι, μέσα από τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τις επιθυμίες τους.
10/5/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Επίσκεψη του τμήματος του νηπιαγωγείου στο ΠΑΤΗΤΗΡΙ «ΖΑΧΑΙΟΣ», στην
Παιανία.
Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βιωματικό πρόγραμμα επεξεργασίας του σιταριού
(θέρισμα, αλώνισμα κλπ).

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
15/9/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στον κήπο του σχολείου,
παρουσία των γονέων.
15/9/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Υποδοχή γονέων και παιδιών στον κήπο του σταθμού (πλούσιο εποπτικό υλικό).
27/10/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου (ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
20/12/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις από το τμήμα του νηπιαγωγείου, που διεξήχθησαν στο
χώρο του σχολείου, παρουσία γονέων.

22/12/2011 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις απ' όλα τα τμήματα του σχολείου μας, παρουσία και του
τμήματος του νηπιαγωγείου.
23/3/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της επετείου της
25ης Μαρτίου (ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
5/4/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Άνοιγμα των εργαστηρίων του σχολείου για τη δημιουργία πασχαλινών κατασκευών
χρησιμοποιώντας το πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά
της κάθε ηλικίας. Παρασκευή πασχαλινών γλυκισμάτων και βαφή αυγών, από τα
παιδιά του νηπιαγωγείου.
10/4/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Πασχαλινή γιορτή στο χώρο του σχολείου μας. Αφηγήσεις από τις παιδαγωγούς,
αναβίωση εθίμων από τα παιδιά, ποιήματα και ιστορίες από τη ζωή του Χριστού.
Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
8/5/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Άνοιγμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του σχολείου για τη δημιουργία
κατασκευών και χειροτεχνιών με το παιδαγωγικό υλικό του σχολείου και φυσικά τη
φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών μας, για το δώρο της μαμάς που
γιορτάζει.
12/5/2012 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Με αφορμή τη «Γιορτή της μητέρας», πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των μητέρων
και των παιδιών τους από το τμήμα του νηπιαγωγείου, για να βιώσουν μαζί
συναισθήματα αγάπης και χαράς μέσα από παιχνίδια που έχει οργανώσει η
νηπιαγωγός του τμήματος.
29/5/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Πραγματοποιήθηκε το τελευταίο μάθημα κολύμβησης, όπου συμπεριλάμβανε τους
καθιερωμένους αγώνες. Το μάθημα παρακολούθησαν και όσοι γονείς επιθυμούσαν.
10/6/2012 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού μας στο πνευματικό κέντρο Αργυρούπολης, «Μίκης
Θεοδωράκης». Συμμετοχή όλων των παιδιών, παρουσία των γονέων.
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «Διαγωνισμός στην Παραμυθοχώρα».
15/6/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άνοιγμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του σχολείου μας, για την δημιουργία
κατασκευών και χειροτεχνιών για τη γιορτή του πατέρα, χρησιμοποιώντας το
πλούσιο παιδαγωγικό υλικό και φυσικά τη φαντασία και δημιουργικότητα των παιδιών
μας.

