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Η μικροί μας φίλοι κινούνται με άνεση στην τάξη 
και στην ομάδα των συνομηλίκων.
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Ο Φλεβάρης 
κι αν φλεβίσει, 

καλοκαίρι θα μυρίσει



Προσπαθούμε να ρίξουμε 
το μπαλόνι μέσα στο καλάθι
(έννοιες μέσα - έξω)



Πόσο 
χαιρόμαστε 
που βρήκαμε 
τον στόχο



Γίναμε μια 
μεγάλη ομάδα



Για τη γιορτή της αποκριάς 
ανατρέξτε στο ανάλογο newsletter



ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Τα χελιδόνια μας 
που ξαναγυρίζουν   

βρίσκουν τις φωλίτσες τους 
και πανηγυρίζουν. 

Έφτασε η Άνοιξη, 
τραγουδήστε όλοι, 

είναι η φύση ολάνθιστο  
τώρα περιβόλι. 



Συνεργαστήκαμε, μάθαμε να 
παίρνουμε μέρος σε κοινές 
δράσεις και χαρήκαμε με το 
αποτέλεσμα



Αναπτύξαμε τη λεπτή 
κινητικότητα, μάθαμε τα 
χρώματα, ήρθαμε σε επαφή με 
διαφορετικές τεχνικές.



Ακολουθήσαμε τις οδηγίες 
της δασκάλας μας 



Ήρθαμε σε επαφή με νέα 
υλικά και με την αίσθηση της 

αφής.







Τι όμορφα 
λουλουδάκια 
που φτιάξαμε!!



Με τα μικρά μας χεράκια 
φτιάξαμε όμορφα χελιδονάκια

Αναπτύξαμε τη λεπτή μας 
κινητικότητα

Για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 
ανατρέξτε στο ανάλογο newsletter



Έφτασε ο Απρίλιος, η μεγάλη γιορτή της Λαμπρής και το Άγιο 
Φως να φωτίσει τις καρδιές μας. 

Ο καιρός είναι ωραίος και η φύση καταπράσινη δείχνει την 
ομορφιά της.

Η ομάδα δουλεύει και δημιουργεί για να υποδεχθεί το Πάσχα.
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Ζωγραφίσαμε κόκκινο το αυγό 
και καφέ  η γκρι το λαγό





Μάθαμε να βάζουμε το καπάκι πίσω από τον μαρκαδόρο





Με ανυπομονησία 
περιμέναμε τη σειρά μας....



Ήρθαμε σε επαφή με τα ήθη και τα 
έθιμα του Πάσχα, φτιάξαμε ένα 

όμορφο κουνελάκι…



…και το φαναράκι μας 
για την ημέρα της Λαμπρής 
είναι έτοιμο!
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Λουλούδια ας διαλέξουμε και ρόδα και κρίνα                   
και ελάτε να πλέξουμε στεφάνια από κείνα.

Στο Μάη που σήμερα προβάλει στη γη!



πιάνουμε το πινέλο και 
βάφουμε τις αυγοθήκες

Με τη βοήθεια της δασκάλας μας



Κάναμε τυπώματα 
στις μαργαρίτες μας...



... και φτιάξαμε 
χρωματιστές βεντάλιες



Για τη γιορτή της μητέρας 
κολλήσαμε κόκκινες 

καρδούλες στο ταμπλό μας



Γιορτάσαμε τα γενέθλια 
των φίλων μας και χορέψαμε 
στο ρυθμό της μουσικής



Ζωγραφίσαμε 
για τα γενέθλια 
των φίλων μας



Παίξαμε ομαδικά παιχνιδάκια, 
μάθαμε να συνεργαζόμαστε, 
ακολουθήσαμε οδηγίες, 
συμμετείχαμε σε μια κοινή 
δράση.



Παρακολουθήσαμε 
την ιστορία



Απαντούσαμε 
σε ότι μας ρωτούσε 
η δασκάλα



Ακούσαμε τις οδηγίες της δασκάλας μας



Προσεκτικά πιάσαμε το πινέλο 
και προσπαθήσαμε να βάψουμε μέσα στο πλαίσιο





Διαλέγουμε
πολύχρωμα μπαλάκια

και τα πετάμε μέσα               
στο καλάθι          
(έννοιες μέσα-έξω)





Γινόμαστε ζωάκια που πάνε
μέσα στη φωλιά τους,
πηδάμε μέσα στα στεφάνια



Πιάνουμε τη μπάλα 
και τη ρίχνουμε στο τέρμα.
Περιμένουμε τη σειρά μας 
και καμαρώνουμε τους 
φίλους μας.

Γκοοοοολ



Παίζουμε ελεύθερα 
στο χώρο

Μοιραζόμαστε το
χώρο και τα παιχνίδια 



Μπήκαμε 
ο ένας πίσω από τον άλλον 

και φτιάξαμε τρενάκι
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Η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της 
και οι φίλοι μας έχουν μεγαλώσει αρκετά.
Ανέπτυξαν τη λεπτή τους κινητικότητα, 

συντόνισαν το μάτι με το χέρι και το πόδι τους.
Μέσα από το τραγούδι κατέκτησαν τη γλώσσα, 

φώναξαν “μαμά”, “μπαμπά” και το όνομα της δασκάλας τους.
Ετοιμάσαμε τις καλοκαιρινές μας γιορτές 

και σίγουρα κατάφεραν να σας εντυπωσιάσουν.



Φτιάξαμε γκοφρέ μπαλάκια 
και τα κολλήσαμε στο παγωτό



Ήμασταν πολύ προσεκτικοί



Ζωγραφίσαμε και το χωνάκι



Πω, πω
μου έρχεται να 
το φάω!



Παίξαμε παρέα 
με τους μπαμπάδες  
και τις μαμάδες μας 
παιχνίδια που μάθαμε 
όλη τη χρονιά





Και… είχαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση της 
Λιλιπούπολης,  στο Θέατρο Πέτρας!



Μέσα από τις δράσεις που σας παρουσιάσαμε, υλοποιήθηκαν 
όλοι οι στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος

αβίαστα μέσα από το παιχνίδι, τη χαρά, τη διασκέδαση!

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία                           
και σας ευχόμαστε 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 


