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Τμ όκμμα ηεξ θάζε ηάλεξ είκαη λεπςνηζηό… 

 
 Είκαη αοηό πμο μαξ ζοκμδεύεη, πμο μαξ αθμιμοζεί ζε όιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ. 

   Σα παηδηά ζοδεηώκηαξ γηα ημ όκμμά μαξ, ακαθένζεθακ ζημ 
μοζηήνημ ηεξ βάπηηζεξ, θένκμκηαξ ζπεηηθό οιηθό. οδεηήζαμε 

γηαηί θάζε ηάλε έπεη ημ δηθό ηεξ  λεπςνηζηό όκμμα, ηη ζομβμιίδεη 
θαη ηη ζεμαίκεη. Ακαθενζήθαμε ζηε δηαδηθαζία πμο αθμιμοζμύμε 

γηα κα δώζμομε ζε θάπμημκ έκα όκμμα.           

 Η δηαδηθαζία ημο ζπεδηαζμμύ, ηεξ πνμεημημαζίαξ θαη ηέιμξ ε 
οιμπμίεζε ηεξ βάθηηζεξ  εκζάννοκακ ηε ζομμεημπή, ηεκ 

πνςημβμοιία, ηε ζοκενγαζία, ηε δεμημονγηθόηεηα θαη ημ δηάιμγμ 
μεηαλύ ηςκ παηδηώκ…  

  Μ ‘αοηόκ ημκ ηνόπμ, επηζθναγίζηεθε ε έκκμηα ηεξ ‘’μμάδαξ’’!!!  

 



Καη επεηδή, ηα παηδηά έπμοκ πίιημοξ ηνόπμοξ γηα κα 

εθθνάζμοκ ηηξ ζθέρεηξ ημοξ, θαηαζέζαμε ηε γκώμε μαξ, 

θάκαμε μηα ακμηπηή ρεθμθμνία θαη  θαηαιήλαμε ζε έκα 

θμηκό απμηέιεζμα. Είκαη μηα δηαδηθαζία πμο μαξ μαζαίκεη 

κα αθμύμε, κα δεπόμαζηε θαη θονίςξ κα ζεβόμαζηε ημ 

απμηέιεζμα μηαξ ρεθμθμνίαξ.  



Οη πνμηάζεηξ έπεθηακ 
βνμπή, όμςξ εμείξ 

επηιέλαμε μία! Αοηή ηε μία, 
ηε δηαθμνεηηθή… πμο μαξ 

έθακε κα γειάζμομε πμιύ!!! 

…Καη ζπεδηάζαμε ηεκ πμνεία 
ηεξ δηαδηθαζίαξ. οδεηήζαμε 

θαη θαηαγνάραμε ηηξ 
απμθάζεηξ πμο πήναμε, μη 
μπμίεξ μαξ βμήζεζακ ζηεκ 

ελέιηλή ηεξ . 

 



Σα θαπάθηα ηςκ πμηενηώκ, 
μαξ έδςζακ μηα ηδέα!!! 
Σα βάραμε με θόθθηκμ 

πνώμα…  

Η οιμπμίεζε λεθίκεζε με 
ηεκ θαηαζθεοή ηεξ 

μπμμπμκηέναξ… 



…θμιιήζαμε δομανηθά, 
πάκηνεξ, μάηηα, πμμ πμκ, 
ζύνμα πίπαξ θαη κα ‘ηε! 
Έημημε ε πημ ηδηαίηενε 

μπμμπμκηένα!!! 



Έθηαζε ε μεγάιε ζηηγμή… 



Φόνεζα ιμηπόκ ηα θαιά μμο 
νμύπα θαη πήγα ζηεκ 

εθθιεζία… 

Σμ ίδημ θαη ε κμκά μαξ, 
ε θ. Γεςνγία! 



ημ μοζηήνημ μαξ βμήζεζακ θίιμη μαξ από άιια ημήμαηα 
πμο με ηε ζεηνά ημοξ, ακέιαβακ νόιμοξ…                   

Είπαμε θαη θαιεζμέκμοξ!!! 



Όια ήηακ έημημα! 
Ο πώνμξ, μη μπμμπμκηένεξ, ε θμιομβήζνα… 



Σμ μοζηήνημ λεθίκεζε… 



Η κμκά, άιεηρε με ιάδη όια ηα παηδάθηα…   











Καη ημ όκμμα αοηώκ… 

 

ΡΟΜΠΟΤΑΚΙΑ!!! 



Ο παπάξ μαξ έβαιε ημοξ 
ζηαονμύξ… 



Απαναίηεημξ θαη μ αζπαζμόξ ηεξ 
«μαμάξ» πνμξ ηε «κμκά»!!! 





Σμ μοζηήνημ έιαβε ηέιμξ 
θαη μμηνάζαμε ηηξ 

μπμμπμκηένεξ! 



οκενγαζηήθαμε γηα κα ζημιίζμομε 

ηεκ ηάλε μαξ!!!  

 Πήναμε ηα πηκέια θαη ηε μπμγηά θαη 

θηηάλαμε έκα θίηνηκμ νμμπόη! 



Θέιαμε μ πώνμξ μαξ κα έπεη ηεκ πνμζςπηθή μαξ πηκειηά 
θαη γη’ αοηό ημκ ιόγμ απμθαζίζαμε κα θηηάλμομε άιιμ έκα 

νμμπμηάθη, πνώμαημξ μςβ! 



Φηηάλαμε γνακάδηα 

πμο έπμοκ ηα νμμπόη 

πνεζημμπμηώκηαξ 

αιμομηκόπανημ, ώζηε 

κα ημοξ δώζμομε 

μεηαιιηθή όρε!                                    



Πακημύ Ρμμπμηάθηα θαη γνακάδηα!!! 



Πανμοζημιόγημ, ζομβόιαημ θαη 
θακόκεξ!!! 



Καηαζθεοάζαμε νμμπόη με μηθμδμμηθό οιηθό (ημοβιάθηα). 

Η θακηαζία μαξ είκαη ηόζμ μεγάιε, πμο γηα θεναία 

πνεζημμπμηήζαμε μηα βμύνηζα!  



Άιιε μηα ενγαζία, αοηή ηε θμνά με πμνημθαιί ρεθίδεξ!!! 



Έκα αθόμα νμμπμηάθη από μεηαιιηδέ πανηόκηα ζηόιηζε 
ημοξ ημίπμοξ ηεξ νμμπμημ-ηάλεξ μαξ!  



αξ δώζαμε μηα μηθνή εηθόκα, ιίγε  γιύθα θη 
έκα παμόγειμ, από ημ πώξ πενκάμε θαζεμενηκά 

ζηεκ ηάλε μαξ! 

 Γκςνίζαηε ηε ΡΟΜΠΟΣ-ΟΜΑΔΑ!!! 

Από ‘δς θαη πένα ζ’ αθμιμοζήζμοκ πμιιέξ 
μαγηθέξ εηθόκεξ, πμο ζα ζαξ μεηαθένμοκ θάζε 

θμνά ηηξ όμμνθεξ ζηηγμέξ πμο βηώκμομε! 

Μέπνη ηόηε οπμμμκή… 



Με εθηίμεζε 

Η παηδαγςγόξ 
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