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ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
• Στην φάση αυτή τα παιδιά συμμετείχαν με πολλές ιδέες,  

προτάσεις και πλούσιο υλικό που ήθελαν να 
παρουσιάσουν στην ομάδα. Ύστερα από ψηφοφορία 
που έγινε καταλήξαμε στο θέμα μας, που δεν ήταν άλλο 
από ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

• Στόχος μας ήταν να αποκτήσουμε σφαιρική γνώση για το 
συγκεκριμένο θέμα, μέσα από μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα επιδιώχθηκε  η 
δημιουργία συνεργατικού κλίματος σε επίπεδο ομάδων, 
η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων  και η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων των παιδιών! 



ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ιστόγραμμα 1ο Τι ξέρω για τα αυτοκίνητα

Συγκεντρωθήκαμε 

με τα παιδιά στην 

παρεούλα και 

προσπαθήσαμε 

μέσα από 

στοχευμένες 

ερωτήσεις να 

καταγράψουμε τι 

ξέρουμε για τα 

αυτοκίνητα!



ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

Πως κινείται ένα αυτοκίνητο;

Ποια είναι η εξέλιξη του στον χρόνο;

Πόσα είδη αυτοκινήτων υπάρχουν;

Πως λειτουργεί ένα αυτοκίνητο;

Πως μαθαίνω να οδηγώ;

Τι κάνω αν χαλάσει;



ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ                    
Ιστόγραμμα 2ο Τι θέλω να κάνω για τα αυτοκίνητα 



Υλικό που συλλέξαμε

• Σιγά σιγά άρχισε να γεμίζει η τάξη μας με αυτοκίνητα και ότι άλλο 

μπορείτε να φανταστείτε σχετικό με αυτά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης 

μας έφερε τα αμαξάκια του για να τα παρατηρήσουμε!!!



• ...ενώ ο Θωμάς μας έφερε 

βιβλία για να διευρύνουμε τις 

γνώσεις μας.

...διασκεδάσαμε και παίξαμε....!!!!



ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

• Να φτιάξουμε το δικό 

μας αυτοκίνητο  

Η κυρία μας είχε σχεδιάσει σε 

ένα χαρτόνι ένα μεγάλο 

αυτοκίνητο. Αμέσως 

ενθουσιαστήκαμε και 

στρωθήκαμε στη δουλειά. 



Κόψαμε με τα χεράκια μας χρωματιστές ψηφίδες από χαρτί και 

διακοσμήσαμε το μεγάλο άδειο αυτοκίνητο. Επίσης βάψαμε τις ρόδες 

του με σφουγγάρι.



...κόκκινα, μπλε και άσπρα 

χαρτάκια έδωσαν χρώμα στο 

αυτοκινητάκι μας....

Συνεργαστήκαμε, δημιουργήσαμε 

και η χαρά μας ήταν μεγάλη!





• Να διαβάσουμε βιβλία με αμάξια

Η κυρία μας έφερε στην τάξη ένα 

βιβλίο με αμάξια ...Είδαμε πολλά 

αυτοκίνητα και καταλήξαμε στο ότι 

υπάρχουν άλλα τόσα ! 

ΞΕΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ....



Στόχος δράσης:

να εξοικειωθούν με 

την αναζήτηση 

πληροφοριών και 

να δουν το βιβλίο 

σαν πηγή γνώσης...



....τα γυαλιά είναι μαγικά....

Κάνουν τα αμάξια του βιβλίου να 

κουνιούνται....

ΟΟΟΟΟΟ δηλαδή είναι ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 

αυτό το βιβλίο.....



.....Αγαπάμε τα βιβλία και φυσικά λατρεύουμε να μαθαίνουμε καινούρια 

πράγματα....

Ο φίλος μας ο Δημητράκης έφερε και εκείνος ένα βιβλίο...



Με αφορμή αυτό λοιπόν δεν σταθήκαμε 

μόνο στα αμάξια.... Μάθαμε για τις

Νταλίκες ,τα Εκχιονιστικά και είδαμε 

πως είναι τα Φορτηγά Λατομείου

...Αξιοσημείωτο είναι πως τα παιδιά 

ρωτούσαν για να μάθουν και την 

παραμικρή λεπτομέρεια....



• Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να φτιάξουμε  τη

δική μας ομαδική ΝΤΑΛΙΚΑ ....

Κόψαμε ψηφίδες ,βάψαμε τα 

μακαρονάκια μας με γκοφρέ 

χαρτί και αφού τοποθετήσαμε 

μαγική κόλλα ξεκινήσαμε το 

στόλισμα...





•Ώρα να φτιάξουμε και άλλα αμάξια...

Πιατουλο  -αμάξια....

Αφού κόψαμε 

ένα πιάτο στη 

μέση αρχίσαμε 

να κολλάμε 

επάνω του 

ανακυκλώσιμο 

υλικό με στόχο 

να δείξουμε στα 

παιδιά ότι μπορεί 

να αξιοποιηθεί 

κάθε άχρηστο 

υλικό που 

τυχαίνει να 

βρούμε.......

.....μιλήσαμε για 

την προέλευση 

του χαρτιού και 

πως δεν πρέπει 

να το σπαταλάμε 

αδίκως ....Οι 

μικροί μας φίλοι 

έδειξαν 

κατανόηση και 

συμπόνια για τα 

δάση μας  και  για 

τα δέντρα που 

κόβονται.





Βλέπετε πόσο 

προσεκτικά 

δουλεύουμε....!!!

Θέλουμε οι 

εργασίες μας να 

είναι οι 

καλύτερες....

Έτοιμααααα.....    

τα κρεμάσαμε  

κιόλας....

Μπράβο μας....



• Πως ήταν τα αυτοκίνητα τα παλιά χρόνια; 
Αναφερθήκαμε στην ιστορία του αυτοκινήτου και είδαμε πως ήταν τα 

πρώτα αμάξια... Έκανε μεγάλη εντύπωση στα παιδιά ότι παλιά το 

αυτοκίνητο δεν είχε τιμόνι... Με την βοήθεια του φορητού υπολογιστή  και 

του διαδικτύου ταξιδέψαμε στην τότε εποχή και θαυμάσαμε τις 

ανθρώπινες επινοήσεις....



Όπως βλέπετε είμαστε πολύ καλοί...!

Παρατηρήσαμε, περιγράψαμε, 

συγκρίναμε, συζητήσαμε, βγάλαμε 

συμπεράσματα, μάθαμε…! 



Με τα παιδιά μιλήσαμε για την 
κυκλοφοριακή αγωγή ...Η 
αλήθεια είναι πως ακούστηκαν 
διάφορες απόψεις που μας 
προβλημάτισαν όπως ότι: 

• Στο δρόμο κάνουμε ότι 
θέλουμε.

• Δεν υπάρχουν πινακίδες. 

• Τα παιδιά κάθονται μπροστά   

• Τρέχουμε και πατάμε δυνατά το 
γκάζι

• ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έτσι λοιπόν μας δόθηκε μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσουμε ...... 



Κάναμε κουβεντούλα και γενικά 

αναφέραμε ότι επειδή οι οδηγοί, 

αλλά μερικές φορές και οι πεζοί, 

δεν προσέχουν και δεν 

ακολουθούν τους κανόνες, 

γίνονται πολλά ατυχήματα στην 

άσφαλτο.

Αυτό δεν μας άρεσε καθόλου και 

συμφωνήσαμε πως εμείς θα 

προσπαθήσουμε να  το 

αλλάξουμε, αφού μάθουμε πως 

πρέπει να κινούμαστε στους 

δρόμους.



Ήρθαμε σε επαφή με τις πινακίδες, τα φανάρια και τον κώδικα 

οδικής κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ) 

Αναγνωρίσαμε τα σήματα και φτιάξαμε τα δικά μας.... 

Ελάτε να σας δείξουμε τι καταφέραμε...



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ 

(ΜΑΘΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)



•Φοράμε πάντα κράνος στο μηχανάκι 

και ζώνη στο αυτοκίνητο.

•Οδηγάμε προσεχτικά και ακολουθούμε 

τα σήματα οδικής κυκλοφορίας



Κοιτάξτε την κυρία μας που παίζει 

και εκείνη μαζί  μας!

Ωχ, μα τι κάνει???? Δένει τα 

κορδόνια της μέσα στο δρόμο!!!!

ΠΟΤΕΕΕΕΕΕΕ  ΚΥΡΙΑ......... 

Κοιτάξτε αυτό το σήμα έχει 

σχήμα κύκλου. Εμπρός ας 

βρούμε κι άλλους κύκλους 

στην τάξη!





Οι ατομικές μας πινακίδες

Αφού αναγνωρίσαμε τον κύκλο 

χειριστήκαμε ψαλίδι και καταφέραμε 

να κόψουμε κόκκινες ψηφίδες που 

κολλήσαμε  πάνω  του.... 

Τέλος κολλήσαμε τη λευκή οριζόντια 

λωρίδα και γνωρίσαμε την πινακίδα 

του STOP ,που σημαίνει πως ο 

οδηγός πρέπει να σταματήσει κάθε 

φορά που την συναντά ......                                         



....δεν μείναμε όμως μόνο εκεί κάναμε και μάθαμε 

κι άλλα σήματα κυκλοφορίας…



Ομαδικές 

πινακίδες...

Μας άρεσαν πολύ αυτές οι 
κατασκευές και αποφασίσαμε να 
κάνουμε κι άλλες αυτή τη φορά 
όμως δουλέψαμε ομαδικά...

..... Πόσο όμορφο είναι να 

συνεργαζόμαστε και να βγαίνουν 

τόσο ωραίες ομαδικές δημιουργίες 

δουλεύοντας με τα χεράκια μας





....να και οι τριγωνικές πινακίδες μας...

Αναγνωρίσαμε το ΤΡΙΓΩΝΟ και στη 

συνέχεια βάψαμε με σφουγγάρι....       

ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος,..



Λοιπόν 

παραδεχτείτειτε το,

η εργασία μας είναι 

εξαιρετική......



Τα φανάρια μας....

Βρήκαμε ένα μαύρο χαρτόνι και αμέσως θελήσαμε 

να  το μεταμορφώσουμε στο φανάρι που είχαμε δει 

στο βιβλίο της κυκλοφοριακής αγωγής.

Λοιπόν , ένας πράσινος κύκλος , ένας κόκκινος  κι 

ένας πορτοκαλί . Έτοιμες οι ψηφίδες για κόλλημα;



κόκκινο: σταματάμε

πορτοκαλί κοβουμε ταχύτητα

πράσινο : ξεκινάμε



ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ 

ΦΑΝΑΡΙ Η ΚΥΡΙΑ......

Ας τα πούμε άλλη μια φορά, 

για να τα θυμόμαστε.                 

Τα φανάρια ρυθμίζουν την 

κυκλοφορία στους δρόμους 

...γι’ αυτό είναι πολύ 

σημαντικό οι οδηγοί να τα 

προσέχουν ζουν και να μην 

βιάζονται...!

-Πως το φτιάξαμε αυτό το 

φανάρι;

.



Χρειαστήκαμε:

ένα κομμάτι φελιζόλ, γκοφρέ χαρτόνι, 

πινέλα, κόλλα ,μαύρη μπογιά και φυσικά 

ένα στήριγμα για να το 

τοποθετήσουμε......... 

Αφού το βάψαμε κάναμε με τα 

χεράκια μας μπαλάκια  το γκοφρέ 

χαρτί και στη συνέχεια το κολλήσαμε 

μέσα στους σχεδιασμένους 

κύκλους.....



Ολοκληρώσαμε την εργασία μας και 

Χειροκροτήσαμε  ολοι μαζι....



ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μάθαμε πολλά για την οδική κυκλοφορια  και 

ακόμα περισσότερα για την σωστή 
κυκλοφοριακή αγωγή!

Αποφασίσαμε να κλεισουμε αυτο το κομματι με ενα 
ποιήμα που όμως στη συνέχεια το κάναμε  
τραγούδι...



O τροχονόμος...

- Και όταν χαλάσουν τα φανάρια τι κάνουμε κυρία;

Μια απορία που δημιουργήθηκε στα παιδιά. Έτσι λοιπόν 
αναφερθήκαμε στον ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ....

Η αλήθεια είναι πως τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα.....!

Με την βοήθεια του διαδικτύου είδαμε πραγματικούς τροχονόμους. 
Παρατηρήσαμε τη στολή τους αλλά και τα αντικείμενα που 
κρατούν. Στη συνέχεια αναλάβαμε την ευθύνη τους για να 

κατανοήσουμε πόσο σημαντική και δύσκολη είναι η εργασία που 
προσφέρουν.



Στόχος δράσης:

παρατήρηση, κατανόηση 

και

συλλογή πληροφοριών.



Ο δικός μας τροχονόμος είναι πιο όμορφος.....!!!!

Μέσα από το κινητικό μας παιχνίδι 

διασκεδάσαμε ,εκτονωθήκαμε ,οδηγήσαμε

και γελάσαμε!!!!!



Οχήματα έκτακτης ανάγκης...

-Και αν  τρακάρει το αυτοκίνητο ποιος το πάει στο 

γιατρό κυρία; 

Αυτή ήταν η αφορμή για να αναφερθούμε και στα οχήματα έκτακτης 

ανάγκης.....



• ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ





• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Αφού κάναμε το τύπωμα της 

παλάμης μας χρησιμοποιήσαμε 

μαρκαδόρους για να φτιάξουμε 

τους ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ μας......





• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Τα παιδιά έδωσαν την ιδέα αντί για το 

αμάξι να φτιάξουμε το σήμα του 

αστυνόμου. Έτσι και έγινε ....πιάσαμε 

αμέσως δουλειά !

Το χάρηκαν πολύ...

......στη συνέχεια τα φορέσαμε

και παίξαμε μαζί τους...

Ο αστυνόμος είμαι εγώ

και πολύ σας αγαπώ...

Σας προσέχω, σας φιλώ 

και όλα τα παρατηρώ.......



Τα παιδιά κατανόησαν ότι τα οχήματα έκτακτης 

ανάγκης έρχονται μόνο σε περίπτωση 

ατυχήματος.... Εξακολούθησε όμως να υπάρχει 

απορία για το αυτοκίνητο που τρακάρει ....!

Είπαμε πως τα αμάξια έχουν τον δικό τους γιατρό 

που δεν είναι άλλος απ’ τον μηχανικό! Με τα 

εργαλεία του επισκευάζει όλες τις ζημιές..... 

Αποφασίσαμε λοιπόν φτιάξουμε  τα εργαλεία  του,   

γιατί η δουλειά του μας φάνηκε πολύ σημαντική 

και δύσκολη...



• Τα εργαλεία του <<μάστορα>>





•ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 



• ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ ΚΑΙ 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Με σταθερό βοηθό μας το διαδίκτυο και τα 

βιβλία συνεχίσαμε θέτοντας ως στόχο μας 

να βρούμε απαντήσεις.....

Παρακολουθήσαμε με κάθε 

λεπτομέρεια πως δημιουργείται 

ένα αυτοκίνητο από την αρχή....!

Εντυπωσιαστήκαμε και αυτό 

μπορείτε να το δείτε....! 



Είδαμε πολλά  είδη αυτοκινήτων 
και είπαμε πότε τα 
χρησιμοποιούμε.

Μάθαμε πως  λένε το αμάξι στ’ 
αγγλικά.



Στόχος δράσης:
Αναγνώριση οχημάτων 

υπενθύμιση χρωμάτων και 

σχημάτων!!!



...μας ξάφνιασε πολύ η μηχανή 

του αυτοκινήτου. Πόσα 

εξαρτήματα έχει και πως 

δουλεύει!  Αποφασίσαμε να 

φτιάξουμε  κι εμείς ένα  

γρανάζι.

• ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΟΥΣ



Χρησιμοποιήσαμε 

αλουμινόχαρτο και αφού το 

κόψαμε, το κολλήσαμε στην 

εργασία μας!



ΕΤΟΙΜΑ......!!!!!



• Να ζωγραφίσουμε αυτοκίνητα και να 

φέρουμε τα δικά μας!!!

Τα παιδιά  επηρεαστήκανε πολύ 

από το θέμα  μας, αυτό φάνηκε 

μέσα από τις ζωγραφιές τους
Στόχος δράσης
Αναπαράσταση της  

νέας γνώσης μέσα από 

τη ζωγραφική



Η Κατερίνα μας 

έφερε ένα όχημα 

από το σπίτι της!!!!

Στόχος δράσης
Ανάληψη 

πρωτοβουλίας, 

ευθύνης και ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης.  



...και ο Νικόλας έφερε τις αμαξάρες του!!!

Στόχος δράσης
Μοιράζομαι τα 

προσωπικά μου 

αντικείμενα.  



...ενώ ο Θωμάς μας έφερε αυτοκόλλητα!!!



• Να παίξουμε αγώνες αυτοκινήτου

Επειδή το να παρακολουθήσουμε αληθινούς αγώνες ήταν 

λίγο δύσκολο ,φέραμε τους αγώνες στην τάξη μας!!!



Ξεχωρίσαμε τα αμάξια, άλλα τα βάλαμε στο 

γκαράζ ενώ τα υπόλοιπα αποφασίσαμε να 

τα βάλουμε στους αγώνες...



ΜΠΡΑΒΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ!!!!!



• Συναισθηματική αγωγή

Τα αυτοκίνητα έχουν συναισθήματα και μερικές φορές θυμώνουν, 

άλλοτε γελάνε και άλλοτε κλαίνε.....!

Είναι σαν εμάς τους ανθρώπους... Στόχος μας είναι να μάθουμε να 

αναγνωρίζουμε  και να ελέγχουμε αυτό που νιώθουμε αλλά και να 

το εκφράζουμε στους άλλους γύρω μας με όμορφο τρόπο!!!!!!!!



Αφού  βρήκαμε τα αυτοκινητάκια που 

είχαν το ίδιο συναίσθημα  μιλήσαμε γι’ 

αυτό  και είπαμε για το  καθένα  

συναίσθημα ξεχωριστά από ένα 

τραγούδι. 

Στην συνέχεια ενώσαμε τα ζευγάρια  

των αυτοκινήτων που είχαν ίδιο 

χρώμα και φωνάξαμε δυνατά  τ’ όνομα 

του στ’ αγγλικά!!

Στόχος δράσης:
Ξένη γλώσσα, 

ομαδοποίηση ως προς 

ένα χαρακτηριστικό,

ανάπτυξη λόγου.



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1ο παιχνίδι

Η

άμαξα

Τα παιδιά έπρεπε να 

αφήσουν τους εαυτούς τους 

ελεύθερους και να 

εμπιστευθούν τους φίλους 

τους!



2ο παιχνίδι

Ο αστυνόμος

έχει

περιπολία!!!

Φτιάξαμε το 

δικό μας 

περιπολικό 

και 

ξεκινήσαμε τις 

περιπολίες.



Ακολουθήσαμε τους κανόνες 

του παιχνιδιού, 

συνεργαστήκαμε.

Πλέον η 

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ

εχει την δικιά της 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ



3ο παιχνίδι

Το αυτοκίνητο 

περνάει την

γέφυρα



4ο παιχνίδι

Παζλ 

Το αυτοκίνητο

Σε χαρτί του μέτρου 

σχεδιάσαμε ένα τεράστιο 

αυτοκίνητο και 

συναρμολογήσαμε τα μέρη 

του αυτοκινήτου!!!!!



ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Και ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ και να 

κλείσουμε το σχέδιο εργασίας μας. Ολοκληρώσαμε τις δράσεις μας και 

απαντήσαμε τα ερωτήματα μας.  Μάθαμε πάρα πολλά, γίναμε οδηγοί 

και ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Επιβιβαστείτε το ταξίδι ξεκινά...!





Είμαστε πολύ καλοί και 

προσεχτικοί οδηγοί!!!





Μπήκαμε και σε ένα αληθινό βαγόνι τρένου...!!!



Και  παίξαμε στον διαδραστικό πίνακα...



Τέλος παίξαμε και στα φουσκωτά. Διασκεδάσαμε και  χαρήκαμε με την 

ψυχή μας!!!

Έτσι  αποχαιρετήσαμε τα αυτοκίνητα και τα 

ευχαριστήσαμε που μας χάρισαν τόσες όμορφες 

στιγμές....!!!!! 



Το θέμα του σχεδίου εργασίας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μικροί μας φίλοι συμμετείχαν ενεργά, ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, εμπλούτισαν το 

λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους, συνεργάστηκαν με τους γύρω τους , 

αντάλλαξαν ιδέες, σεβάστηκαν τους άλλους, τους αποδέχτηκαν ισότιμα και 

υπήρξε σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα τους.  Μέσα από βιωματικές δράσεις 

είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να σχολιάσουν, να 

μάθουν  και να απαντήσουν στα ίδια τους ερωτήματα. Όλα τα παιδιά πέτυχαν 

το καθένα τους δικούς του προσωπικούς στόχους και απέκτησαν δεξιότητες να 

συνεχίσουν την πορεία τους στην γνώση και στη ζωή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα ακόμα πιο μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους εσάς 

τους γονείς που σταθήκατε κοντά στις ανάγκες των παιδιών σας, πιστοί 

συνταξιδιώτες. 



Με εκτίμηση

η παιδαγωγός του ΠΠΝ2 

Κατσανιώτη Γεωργία

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


