Οι δραστηριότητες του σταθμού μας
κατά το Σχολικό Έτος 2012 – 2013
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
6/9/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού μας.
ΘΕΜΑ: «Η προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό»
18/10/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ομαδική συνάντηση γονέων του τμήματος των προ – προνηπίων με την παιδαγωγό
του τμήματος. Συζήτηση για την πορεία της προσαρμογής των παιδιών και για όλα τα
«μαγικά πράγματα» που θα γεμίσουν τη σχολική χρονιά.
6/11/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ: «Μικρά και μεγάλα βήματα στην πορεία του παιδιού προς την αυτονομία
του»
12/11/2012 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση των γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων, για την ενημέρωση
σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.
11/2/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση των γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων του σχολείου, για την
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.
12/2/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση την παιδοψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ : «Τι είναι ο ποιοτικός χρόνος και πως μπορούμε να τον εντάξουμε στη
σχέση μας με το παιδί»
18/4/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συγκέντρωση γονέων και συζήτηση με την ψυχολόγο του σταθμού.
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: «Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη – Βοηθάμε τα παιδιά
μας με την κατάλληλη συναισθηματική αγωγή».

16/5/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με
την πρόοδο των παιδιών.
20/5/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάντηση γονέων με τις παιδαγωγούς των τμημάτων και συζήτηση αναφορικά με
την πρόοδο των παιδιών.
23/4/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

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

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
5/10/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν το ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ στα
Σπάτα, όπου με τη βοήθεια ξεναγού περιπλανήθηκαν στο χώρο και παρακολούθησαν
σπάνια ζώα.
16/10/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Το τμήμα του προνηπίου επισκέφθηκε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ στον Άλιμο.
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: « Μια ελιά μέσα στο πιθάρι».
Τα παιδιά έκαναν ένα ταξίδι στη συγκομιδή της ελιάς, κατανόησαν τη χρησιμότητά
της, κατασκεύασαν και ζωγράφισαν το δικό τους ελαιόδεντρο.
30/10/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε το ΠΑΤΗΤΗΡΙ «ΖΑΧΑΙΟΣ» , στην
Παιανία.
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : Τα παιδιά παρακολούθησαν το πάτημα των
σταφυλιών, την παραγωγή μούστου, αλλά κι ένα κουκλοθέατρο με θέμα «ο τρύγος».
Δοκίμασαν και προϊόντα μούστου.
16/11/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν το ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στην Πλάκα
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: «Ο χορός των σχημάτων και το σώμα».
Τα παιδιά ανακάλυψαν το σώμα τους και τις ανάγκες που αυτό έχει για υγεία και
ευεξία. Ερεύνησαν το ρόλο που παίζει η διατροφή και η άσκηση στην καθημερινή
τους ζωή και ανέπτυξαν τρόπους σύνδεσης γεωμετρικών σχημάτων με την κίνηση
του σώματος και τη μουσική.
10/12/2012 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφτηκε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ στον Άλιμο
ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: «Φτιάχνουμε και ζωγραφίζουμε το δέντρο μας και τα
στολίδια του».

25/2/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τα τμήματα του προνηπίου και του νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν το ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΕΝΕΚΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ»
στην
Αργυρούπολη, όπου τα παιδιά παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»
Α’ μέρος : θεατρικό δρώμενο «Ο πειρατής των εποχών»
Β’ μέρος: τα παιδιά δουλεύοντας σε τέσσερις ομάδες διερεύνησαν διαθεματικά τις
ομορφιές των εποχών (καιρικές συνθήκες, προϊόντα, ήθη και έθιμα, γιορτές) και
ετοίμασαν τους χάρτες των εποχών
Γ’ μέρος: τα παιδιά ντύθηκαν με κοστούμια που αναπαριστούν στοιχεία των εποχών
και συνθέτουν μια ιστορία για κάθε εποχή την οποία και δραματοποιούν με τη
βοήθεια εμψυχωτών.
15/3/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τα τμήματα του προνηπίου και του νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν το θέατρο «ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ», στο Φάληρο όπου παρακολούθησαν την παιδική παράσταση
«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΙΝ».
Μια θεατρική μεταφορά του κινεζικού (αλλά και ελληνικού μύθου) σε σκηνοθεσία
Νίκου Δαφνή.
5/4/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το τμήμα του νηπιαγωγείου επισκέφτηκε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ στο
Φιλοπάππου όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα:
«Ποιος είμαι εγώ; Τα ταλέντα μου! Οι δυσκολίες μου! Οι επιθυμίες μου!»
Στόχος του προγράμματος: η ενθάρρυνση της αυτογνωσίας και πιο συγκεκριμένα
 Να βοηθήσει τα παιδιά τα γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα
 Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να αποδέχονται και να αγαπούν τον
εαυτό τους όπως είναι. Μέσα από τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τις
επιθυμίες τους
5/6/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα τμήματα του προνηπίου και του νηπιαγωγείου παρακολούθησαν στο χώρο του
σχολειού μας, το πρόγραμμα «ΓΗ – ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ - ΕΝΤΟΜΑ» που
παρουσιάστηκε από ειδική ομάδα εκπαιδευτικών.
Το πρόγραμμα αυτό αποκάλυψε πολλά μυστικά του πλανήτη μας σχετικά με τη ζωή
πριν εκατομμύρια χρόνια.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
14/9/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ετήσιος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στον κήπο του
σταθμού, παρουσία γονέων.
14/9/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποδοχή γονέων και παιδιών στον κήπο του σταθμού (πλούσιο εποπτικό υλικό).

26/10/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου (ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
17/12/2012 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου πραγματοποίησαν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους
παρουσία γονέων
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «Παραμονή Χριστουγέννων στο σπίτι της κυρά Καλής».
19/12/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις όλων των τμημάτων του σχολείου μας,
παρουσία και του τμήματος του νηπιαγωγείου.
20/12/2012 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άνοιγμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του σχολείου για την Παρασκευή
γλυκισμάτων ( μελομακάρονα, μπισκότα, σοκολατάκια), αλλά και χριστουγεννιάτικων
κατασκευών.
14/3/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Αποκριάτικο γλέντι πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας, όπου
μεταμφιεσμένοι παιδιά και παιδαγωγοί, διασκέδασαν σε ξέφρενους ρυθμούς.
22/3/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου για τον εορτασμό της επετείου της
25ης Μαρτίου (ποιήματα, σκετς, τραγούδια). Συμμετοχή όλων των τμημάτων.
23/4/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν το φούρνο της γειτονιάς για να ψήσουν τα
πασχαλινά τους κουλουράκια!
24/4/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Άνοιγμα των εργαστηριών του σχολειού μας για την παρασκευή γλυκισμάτων
(κουλούρια, μπισκότα , βάψιμο αυγών), αλλά και πασχαλινών κατασκευών.
26/5/2013 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καλοκαιρινή γιορτή του σταθμού στο θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ».
14/6/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

