


Το εξωτερικό του σχολείου μας 
 





Μέσα ένας χαμογελαστός Δεινόσαυρος… 









• Στην αυλή παίζοντας! 



 
ώρα για μάθημα… 





ο καθένας στο δικό του επίπεδο 



μικροί γιατροί! 
 





 
 αισθητηριακά ερεθίσματα!! 

 





Κάρτες αισθητηριακών ερεθισμάτων 



…και το απλό είναι κατάκτηση 



και χαρά! 





αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια 



 
ομαδοσυνεργατικότητα 

 
 





με απλά υλικά… 





γευστικά και απτικά ερεθίσματα 



Στην κουζίνα 



συνταγές 



βασικές δεξιότητες αυτονομίας 



 
 υγιεινό πρωινό 





λικέρ φράουλας  



και λιμοντσέλο 



ενυδατικές κρέμες … 



 

δουλειές στο σχολείο 
 
 

 
 



Βασικές σχολικές δεξιότητες 
 



Συναισθηματική οργάνωση 





φυσικοθεραπεία 





       λογοθεραπεία 



εργοθεραπεία 



καταγραφή των ψυχολογικών προφίλ 







υπαίθρια εκπαίδευση 





Ψυχοκίνηση  





Γυμναστική  



χορός 







 αισθητική αγωγή 



με την Α’ Δημοτικού του Δημ. Σχολ. 
Πορταριάς 



μάντεψε από ποιο σχολείο είμαι… 



κοινές εκδηλώσεις 





2013                                2014 



ροζ κεράκια, αλλά και… 



…γαλάζια! 



καρναβάλια 



 για μικρούς… 



 και μεγάλους! 









Σπήλαιο Πετραλώνων – Πρώτη κατοικία 



και πώς χτίζεται σήμερα 



παιχνίδι 



κοινωνικές δεξιότητες 





αρχαίες εφευρέσεις στα Ν.Μουδανιά 



σε φούρνο του χωριού 



ψώνια σε μπακάλικο 



στη λαϊκή  



 και σε σούπερ μάρκετ 



 χαρτογράφησή του χώρου 



 διαδρομή και προορισμός… 



 στο «Κόσμος» 





Μουσείο αλιευτικών σκαφών 





ελαιοτριβείο 



Γεωργική σχολή 



ΔΕΘ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 



ψυχοκινητικά παιχνίδια 



κινητικές δεξιότητες 



ζωγραφίζοντας  







παράσταση στο Γυμνάσιο των Σημάντρων  



στο κλειστό θέατρο Μουδανιών 



 3D σε κινηματογράφο 



 βόλτα στα Μουδανιά 



 και στη Θεσσαλονίκη 



επίσκεψη του Δημοτικού και 
Νηπιαγωγείου Ν. Σιλλάτων 







 ανταποδίδουμε την επίσκεψη 





Παρουσίαση του Ηλιακού Συστήματος στο 
Νηπιαγωγείο Πορταριάς 



οι γιατροί του κόσμου 



η «Κίνηση πολιτών του Δήμου μας» 



κλόουν και πολύ παιχνίδι! 



κουκλοθέατρο στην αυλή! 



Λύραυλος στο 4ο Δημοτικό Ν. Μουδανιών 



 φεστιβάλ σχολικών θιάσων στην 
Ορμύλια 







Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2012… 



…και 2013 



το παζαράκι μας 



επίσκεψη σε οδοντιατρείο  
 



μικροί γιατροί 



και οδοντοτεχνίτες 





εξατομικευμένη διδασκαλία μουσικής 



αλλά και χορωδία 



μουσική συνάντηση σχολείων στα 
Ν.Μουδανιά 



ελληνική νοηματική 



Η διαφορετικότητα σε κοινό 





Καλοκαιρινή γιορτή 2014! 



Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στον Άγιο 
Παύλο 2012 



 …και το 2013… 



Και το 2014!!! 



3ο  χορευτικό αντάμωμα δημοτικών 
σχολείων Χαλκιδικής 



 αναμνηστικά βραβεία  



τρυφερές στιγμές 



…θέλω να σε φροντίσω κι εσύ το 
αισθάνεσαι… 



Με τη ψυχολόγο και τη 
φυσιοθεραπεύτρια.  

Μια αγκαλιά ή ένα μασαζάκι;; 



εγώ δίνω λίγα σε σένα, ενώ εσύ πολλά σε 
μένα! 



Ένα κουβάρι όλοι 



Σου λέω σ’ 
αγαπάω 



πολύ όμως!!! 



φιλία 



ασφάλεια 



Το χαμόγελο μου,  ο καθρέφτης της 
ψυχής μου! 



μ’ αρέσει που μ’ εμπιστεύεσαι 



μια μικρή και μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ! 



είναι σπουδαίο να έχεις φίλους! 



είμαι ικανή και το απολαμβάνω να σε 
φροντίζω! 



Μη στεναχωριέσαι. Δώσ΄μου το χέρι σου. 
Μαζί μπορούμε καλύτερα! 



Δύναμή μου… Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ!!! 



Σας ευχαριστούμε 
 που μοιραστήκατε μαζί μας πολύτιμες 

στιγμές από τη ζωή μας 




