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ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ
Συζήτηση ή Θέμα ή μέθοδος project ή τραγούδι.
Αμέσως μετά ασχολούμαστε με την Ύλη του Υπουργείου Παιδείας για τα
Νηπιαγωγεία, την οποία ολοκληρώνουμε μέχρι τέλη Απριλίου!
Χειροτεχνία ή Χορός ή Ζωγραφική ή Ψυχοκινητική Αγωγή.
Παραμύθι ή Λογοτεχνικές ιστορίες ή Μυθολογία ή Αγγλικά ή ελεύθερο
παιχνίδι ή και ελεύθερες ή προγραμματισμένες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Κήπος.
Ασκήσεις προγραφής ή προμαθηματικών εννοιών ή ασκήσεις φαντασίας ή
νοητικά τεστ μέσα από φύλλα εργασίας ή θεατρικό παιχνίδι.
Κουκλοθέατρο ή Ελεύθερη ζωγραφική.
Φαγητό.
Παιδική Λογοτεχνία ή κατασκευαστικά παιχνίδια ή πλαστελίνη ή παιχνίδια
μνήμης, αντίληψης, λόγου.
Μουσικά ακούσματα ή παιχνίδια με παιδαγωγικό υλικό ή παιχνίδια ρόλων ή
ενασχόληση σε παιδαγωγικές γωνίες, παζλ ή παραμύθι - βιβλίο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η Παρασκευή είναι «Η ημέρα της Τέχνης στην Προσχολική Αγωγή του
σχολείου μας». Όπου έχουμε το μάθημα της Μουσικής, του Χορού, της
Θεατρικής έκφρασης και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι (όλα δωρεάν - στην
ομάδα «Αστεράκια» αυτά είναι Δραστηριότητες που παρέχονται χωρίς
καμία οικονομική συμμετοχή των γονέων). Τα έργα των παιδιών από το
«Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» όλης της χρονιάς τα εκθέτουμε περίπου 20
Ιουνίου, στον κήπο του σχολείου μας.
ΤΕΤΑΡΤΗ
Η Τετάρτη συνήθως είναι η ημέρα επισκέψεων και εκδρομών.
Το πρόγραμμά τους το παίρνετε μαζί με τα προγράμματα θεμάτων κι
εκδρομών των εποχών, τον Σεπτέμβριο.
! Όλη την χρονιά εργαζόμαστε και πάνω σ’ όλο το πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας για τα Νηπιαγωγεία και σας εκθέτουμε την
εργασία μας με την έκθεση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου τον
Ιούνιο.
! Όταν ο καιρός είναι πολύ καλός: Άνοιξη, Καλοκαίρι πολλές
δραστηριότητες απ’ αυτές γίνονται στον Κήπο.

! Οι Παιδαγωγικές αυτές δραστηριότητες γίνονται πάντα με Παιχνίδι
με το παιδί και όχι σαν υποχρεωτικό καθημερινό πρόγραμμα. Στόχος
μας είναι το παιδί ελεύθερα να αγαπήσει αυτό που έχουμε να του
δώσουμε και μέσα απ’ αυτό που κάνει, να νιώθει ευχαρίστηση και
δικαίωση από το περιβάλλον του.
! Προαιρετικά μαθήματα: Αγγλικά, Κολυμβητήριο, Δημιουργικός
χορός.
Δωρεάν μαθήματα: Μουσική, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι και θεατρικό
εργαστήρι.
! Αρχές Ιουνίου σας παρουσιάζουμε μέσα απ’ το πρόγραμμα των
παιδιών μας μια πολύ όμορφη γιορτούλα!
! Ανάμεσα στις δραστηριότητες αυτές ή κατά την περίοδο
προσαρμογής του παιδιού πάντα, ακολουθούμε και το παιδί, σ’ αυτό
που κάθε φορά μας προτείνει!

