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Σμ 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. Μηιήζαμε γηα ημ ιόγμ πμο θάζε ηάλε 

παίνκεη έκα λεπςνηζηό όκμμα, ηη ζομβμιίδεη, ηη 

ζεμαίκεη. Ακαθενζήθαμε θαη ζηε δηαδηθαζία πμο 

αθμιμοζμύμε γηα ηεκ μκμμαημδμζία.           



Πνόθεηηαη γηα μηα δηαδηθαζία με βηςμαηηθέξ θαη 

επηθμηκςκηαθέξ δνάζεηξ, μη μπμίεξ εκζάννοκακ ηε 

ζομμεημπή, ηεκ πνςημβμοιία, ηε ζοκενγαζία, ηε 

δεμημονγηθόηεηα θαη ημ δηάιμγμ ηςκ παηδηώκ…  

  Με αοηόκ ημκ ηνόπμ, επηζθναγίζηεθε ε έκκμηα ηεξ 

‘’μμάδαξ’’!!!  



Ιαη 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 δεμμθναηηθή 

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!!! 

…Ιαη ζπεδηάζαμε ηεκ πμνεία ηεξ δηαδηθαζίαξ. 

οδεηήζαμε θαη θαηαγνάραμε ηηξ απμθάζεηξ πμο 

πήναμε, μη μπμίεξ μαξ βμήζεζακ ζηεκ ελέιηλή ηεξ . 





Η ρεθμθμνία…. 



Όιμη ρήθηζακ, πενημέκμκηαξ ηε ζεηνά ημοξ. 



Σα παηδηά ζογθέκηνςζακ 
οιηθά πμο ζα μπμνμύζαμε κα 
αλημπμηήζμομε ζηε δηαδηθαζία 

δηενεύκεζεξ θαη ηα 
πανμοζίαζακ ζηεκ μμάδα! 

Πνμζθιεηήνηα, 
μπμμπμκηένεξ θαη 

θςημγναθηθό οιηθό! 



’ αοηή ηεκ πανμοζίαζε, 
είπαμε βμεζό θαη ηεκ 

Θςάκκα απ’ ημ ΠΠΝ4, 
ηε δίδομε αδενθή ημο  

Δεμήηνε! 



Ρςηήζαμε ηεκ θα Εύε 
ακ ζα ήζειε κα γίκεη 
κμκά μαξ! Θα ήηακ 

μεγάιε ηημή γηα εμάξ! 
Εθείκε δέπηεθε με 
μεγάιε πανά θαη 

ζογθίκεζε!!! 



Η πνμεημημαζία 
λεθίκεζε με ηεκ 
θαηαζθεοή ηεξ 
μπμμπμκηέναξ… 

 



Γακηόθμοθιεξ ιύθμη, αιεπμύδεξ  
θαη ναθμύκ!!! 

ζα μπμνμύμε κα παίδμομε θμοθιμζέαηνμ  
ζημ ζπίηη μαξ! 



Φόνεζα ιμηπόκ ηα 
θαιά μμο νμύπα, 

πήνα ηα παηδηά μμο 
θαη πήγαμε ζηεκ 

εθθιεζία… 

Σμ ίδημ θαη ε κμκά 
μαξ, ε θα Εύε! 



Όια ήηακ έημημα! 
Ο πώνμξ, μη 

μπμμπμκηένεξ, ε 
θμιομβήζνα… 

Ο πάηεν Απόζημιμξ 
μαξ πενίμεκε 
θανηενηθά… 



Σμ μοζηήνημ 

λεθίκεζε… 



Η κμκά, άιεηρε με ιάδη όια ηα παηδάθηα…  









Ιαη ημ όκμμα αοηώκ… 
 

«ΣΑ ΖΩΑΙΘΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ» 



Σμ μοζηήνημ έιαβε ηέιμξ θαη μμηνάζαμε ηηξ 
μπμμπμκηένεξ!  

ΜΑ ΛΑ ΥΑΘΡΕΣΕ!!! 









Ώνα γηα ηα 
θενάζμαηα! 

 







Θέιαμε μ πώνμξ μαξ κα 
έπεη ηεκ πνμζςπηθή μαξ 
πηκειηά θαη γη’ αοηόκ ημ 
ιόγμ απμθαζίζαμε κα 

ζημιίζμομε ηεκ ηάλε μαξ! 
 





Από θμηκμύ απμθαζίζαμε πςξ ζέιαμε κα 
θηηάλμομε με ηε μέζμδμ ηεξ πανημθμιιεηηθήξ, έκα 

δςάθη πμο δεη ζημ δάζμξ! 
Μηα θμοθμοβάγηα!!!  

Πανάιιεια ηναγμοδήζαμε θαη ημ ακηίζημηπμ 
ηναγμύδη… 

Πάκς ζηε 
βειακηδηά θάζεηαη 
μηα θμοθμοβάγηα. 

Έπεη μάηηα 
γμονιςηά 

θαη θςκάδεη 
δοκαηά… 

Ιμο θμο βα…  



Μακηηάνηα θαη θμοθμοβάγηεξ!!! 



Με ηηξ παιάμεξ μαξ, 
θηηάλαμε έκα γιοθό 

ζθακηδμπμηνάθη!  



Ονγακώζαμε θαη ζημιίζαμε ακαιόγςξ ηε γςκηά 
ηεξ βηβιημζήθεξ! ογθεκηνώζαμε βηβιία θαη 

παναμύζηα με ζπεηηθό οιηθό… 



Πανμοζημιόγημ: ‘’ΣΑ ΖΩΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ’’ 



Υεηνηζηήθαμε ημκ 
δηαδναζηηθό πίκαθα γηα κα 

παίλμομε παηπκίδηα με 
ζέμα ‘’ημ δάζμξ’’. Μάζαμε 
κα πνεζημμπμημύμε ημκ 
ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή 
θαη ημ δηαδίθηομ ςξ μέζμ 
άκηιεζεξ πιενμθμνηώκ!  



Να ‘ηα ηα δςάθηα, 

ηνηγονκμύκ ζημ 

δάζμξ… 







































αξ δώζαμε μηα μηθνή εηθόκα, έκα μηθνό κεύμα θη 

έκα παμόγειμ γηα ημ πώξ πενκάμε θαζεμενηκά 

 ζηεκ ηάλε μαξ! 

 Γκςνίζαηε ηεκ πανεμύια μαξ!!! 

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, 
ε παηδαγςγόξ 

μθία Νηαθάθε 
θαη ηα 

  «ΖΩΑΙΘΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ» 


