
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΟΥΛΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ
ΚΙΜΩΛΙΑΣ…

Πέρασε κιόλας ο πρώτος μήνας στο σχολείο μας… Το μαγικό
ταξίδι με αγαπημένους πλέον φίλους έχει ήδη ξεκινήσει. Μαμά
και μπαμπά πάρε μία μικρή γεύση να δεις και εσύ πως πέρασε

ο πρώτος καιρός στην τάξη μου!

Ξεκινήσαμε με παιχνίδια γνωριμίας. Να γνωρίσουμε τους
καινούργιους μας φίλους αλλά και να ξαναθυμηθούμε τους

παλαιούς.

Είπαμε το όνομά μας με μία μπάλα.
Είπαμε το όνομά μας με ένα καπέλο

Παίξαμε παιχνίδια εμπιστοσύνης για να έρθω σε επαφή με
τους φίλους μου



Κρύψαμε τους φίλους μας κάτω από ένα πανί και
προσπαθήσαμε να θυμηθούμε το όνομά του.

Διαβάσαμε παραμύθια που εξιστορούσαν τις περιπέτειες μικρών
φίλων που πήγαιναν και αυτοί πρώτη μέρα στο σχολείο.

Φτιάξαμε μια κάρτα όπου μας καλωσόριζε στο σχολείο.

Δεν μπορούσαν να λείπουν παιχνίδια συνεργασίας για να
δυναμώσουν το δέσιμο της ομάδας μας.



Παιχνίδια παρατηρητικότητας: για παράδειγμα τι χρώμα ρούχα
φόραγε ο…. ;;;;

Φτιάξαμε επίπεδες κούκλες με τα αποτυπώματα των μικρών
μας χεριών 

Και παίξαμε κουκλοθέατρο για να αποχαιρετίσουμε τις
καλοκαιρινές μας αναμνήσεις καλωσορίζοντας το φθινόπωρο.



Και κάπως έτσι, με το κουκλοθέατρό μας, ξεκίνησε η θεματική
μας ενότητα για το φθινόπωρο.Παρατηρησαμε με μεγενθυντικό

φακό φθινοπωρινά φύλλα.

Κάναμε σειροθέτηση των φθινοπωρινών φύλλων ανάλογα με το
μήκος τους



Φτιάξαμε κολλάζ ενός δέντρου από γκοφρέ χαρτί



Πατήσαμε σταφύλια με τα γυμνά μας ποδαράκια και φτιάξαμε

τον μούστο.

Φτιάξαμε τα δικά μας σταφύλια με τύπωμα από ανακυκλώσιμο
υλικό

Η κ. Δήμητρα ανέλαβε να μας φτιάξει νόστιμο γλυκό σταφύλι.



Κάναμε και τον αγιασμό μας για να είμαστε όλη την χρονιά
γερά παιδάκια

Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και ανεβήκαμε στον
ηλεκτρικό για μία βολτούλα 



Παγκόσμια ημέρα τρίτης Ηλικίας…Παππού και γιαγιά σας
αγαπώ πολύ πολύ

Και σας έφτιαξα μια κάρτα με τα χεράκια μου

Είδαμε θεατρική παράσταση με θέμα το σταφύλι



Χρησιμοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις δοκιμάσαμε τα φρούτα
του φθινοπώρου

Φτιάχνοντας την πιο νοστιμη φρουτοσαλάτα



Παγκόσμια ημέρα των ζώων και μεταμφιεστήκαμε σε ζωάκια

Φτιάξαμε και τα σκατζοχοιράκια μας από μακαρόνια και πηλό.



Η κυρία φθινοπωρούλα ετοιμάστηκε για να στολίσουμε την τάξη
μας…

Έπεται και συνέχεια …για αυτό μαμά και μπαμπά

Stay tuned!


