


ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ!!! 

Ήρθε η ώρα να γνωριστούμε… 



          Επίσκεψη στο 
Κόσμος! Δεκέμβριος 

2012. 
Πω πω!  

Τι μεγάλο δέντρο!!! 



Παρατηρώντας τις βιτρίνες στο  εμπορικό κέντρο «Κόσμος» στη 
Θεσσαλονίκη!! 

 



Βόλτα με τη Κοινωνική Λειτουργό στο σιντριβάνι! Τι  υπέροχη 
εμπειρία!! 



Όλοι μαζί μια αγκαλιά!! 



Να και το «πουλάκι Τσίου»!! 



Που δίνει χαρά σε όλους 



Περιμένοντας να δούμε ταινία… 



  Φοράμε τα γυαλιά μας…και ετοιμαζόμαστε να δούμε 
3D!!! 



Απαραίτητο αξεσουάρ για το σινεμά, ένα 
κουτί με ποπ κορν!! 



Εδώ από την επίσκεψη του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σιλάτων στις 3 του 
Δεκέμβρη 2012 ημέρα της γιορτής μας…!! 



      Παίζουμε ελεύθερα… 



           Ποιος είναι από πού άραγε;;; 



Φτιάχνουμε κάρτες!! 



Όλοι βοηθάμε όλους… Εκπαιδευτικοί και μαθητές των δύο σχολείων, 
δουλεύουμε όλοι μαζί! 
 



Δημιουργούμε το σχολείο της φιλίας!!! 



     Ταιριάζουμε διαφορετικές φατσούλες, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί!! 



Παίζουμε ΜΑΖΙ παιδιά δύο σχολείων! 



Χαρούμενα μουτράκια!! 



 Στο τέλος χορεύουμε   ένα Μουσικοκινητικό 
παιχνίδι με χέρια ψηλά!!! 



      Μικροί και μεγάλοι… ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΥΠΕΡΟΧΑ! 



Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο του χωριού. 
Δεκέμβρης 2012 



Πω πω πως μυρίζει! και πόσες πολλές ελιές έχει;;; 



Εκεί είδαμε πως βγαίνει το 
λάδι… 



    Για να φτιάξουμε το δικό μας χαλβά με φρέσκο 
ελαιόλαδο! 



Κάνουμε Μαθηματικά με χρώμα και σχήμα 
στο διάδρομο του σχολείου μας! 



Ζωγραφίζουμε όλοι μαζί! 



Αφού τελειώσουμε τα μαθήματά μας, κάνουμε και χειροτεχνικά έργα!! 



   Να οι κουμπαράδες-τιγράκια! 



Παίζουμε στην αυλή οργανωμένο 
παιχνίδι: «το μαντηλάκι»! 



Πιάσε με αν μπορείς… 



…και μετά έρχεται η χαλάρωση… 



Δουλεύουμε στο επίπεδο του κάθε παιδιού και χαιρόμαστε 
μαζί του για τη παραμικρή κατάκτηση, για το κάθε 

χαμόγελο!! 



Γνωρίζουμε τα υλικά δημιουργώντας στολίδια 
Χριστουγεννιάτικα!!! 



Απώτερος σκοπός μας να δουλεύουν μόνα τους 
ακολουθώντας το ατομικό τους πρόγραμμα 



Ατομικός χώρος εργασίας προσαρμοσμένος στις δεξιότητες του κάθε 
μαθητή 



Ο χώρος της χαλάρωσης και του παιχνιδιού 



Ώρα για μάθημα… 



Την ώρα της Εργοθεραπείας. Παίζουμε με τις πλαστελίνες!!!! 



Την ώρα της Λογοθεραπείας!! 



Στην ώρα του κοινού φαγητού στη κουζίνα του σχολείου μας. 



Δείχνουμε τη δύναμή μας! 



Δημιουργούμε έργα τέχνης για την 28η 
Οκτωβρίου 2013 



Ζωγραφίζουμε όλοι μαζί! 



…και θαυμάζουμε τα έργα μας!! 



Δουλεύουμε καινοτόμα προγράμματα … και σμίγουμε 
τα παιδιά Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 



         Στα πλαίσια προγράμματος υγείας, γνωρίζω 
τον εαυτό μου και φτιάχνω ταυτότητες!! 



   Μαθαίνουμε να πλένουμε  τα δόντια 
μας! 



και καμαρώνουμε κάτω από τα τρισδιάστατα έργα που 
δημιουργήσαμε με τις οικογένειες των τροφών!! 



 Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «κατοικίες ανθρώπων», 
βγήκαμε στο χωριό για να δούμε τα παλιά σπίτια. 



… αλλά και τις σύγχρονες κατοικίες του χωριού 



Στα πλαίσια του προγράμματος, ακολούθησε η 
επίσκεψή μας στο σπήλαιο των Πετραλώνων! 



Μια πολύτιμη εμπειρία γεμάτη χαρά! 



Μέσα στο μουσείο των Πετραλώνων 



Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με το Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας 
που πάντα μας στηρίζει, καθώς και με το Δημοτικό σχολείο Πορταριάς 
που έχει πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά για εμάς. 



Σε αναμονή για κοινή γιορτή με το Δημοτικό σχολείο 
Πορταριάς. 25η Μαρτίου 2012. 



Ο δικός μας Άγιος Βασίλης με τη κυρία 
Ζωή από την «Αγάπη»! Χριστούγεννα 

2011. 



Με απλό τρόπο γινόμαστε… μήνες και λέμε ποιήματα ή 
παίζουμε θέατρο!! 



       Εδώ έχουμε ντυθεί καρναβάλια και κάνουμε πάρτυ!! 



Βγαίνουμε φωτογραφίες και καμαρώνουμε!! 



Δεν είμαστε τέλεια ξωτικά;;;; 



Γιορτάζουμε τα γενέθλια των μαθητών μας!! 



Παίζουμε κουκλοθέατρο!!! 



Και στο τέλος …ακολουθεί μπουφές για 
μικρούς και μεγάλους… 



Ή ψήνουμε στην αυλή για να γιορτάσουμε τη 
Τσικνοπέμπτη!! 



Μικροί μεγάλοι γινόμαστε παιδιά σε παιδότοπους στη 
Ν.Τρίγλια και στα Ν.Μουδανιά 



Απολαμβάνουμε κάθε νέα εμπειρία! 



Βουτιά στα μπαλάκια του παιδότοπου!! 



Αυτό θα πει γινόμαστε όλοι παιδιά!!! 



Με το περσινό Γυμναστή μας στην αυλή!!! 



       Και με τη αγαπημένη φετινή μας Γυμνάστρια παίζουμε εντός αλλά και εκτός 
σχολείου!!! 



Πιασμένοι χέρι χέρι στους δρόμους της 
Πορταριάς 



Κάνουμε αγώνες στο γήπεδο του χωριού 



…και παίζουμε την ώρα της γυμναστικής παιδιά δύο σχολείων μαζί. 
Ειδικού και γενικού, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς 



Σου χαμογελώ…μου χαμογελάς…  
Παίζω εγώ…παίζεις κι εσύ μαζί μου!!!  

Μαγικές στιγμές… 



Εδώ από το περσινό μας πρόγραμμα 
κουζινομαγειρέματα! 



Διαβάζουμε  συνταγές και τις υλοποιούμε 



Και στο τέλος γράφουμε τη συνταγή για να μη τη ξεχάσουμε 



Να πως μαθαίνουμε να τρώμε υγιεινά και να βοηθάμε ο ένας 
τον άλλον!! Μια από τις πιο ζεστές αυθόρμητες στιγμές στο 

σχολείο μας!! 



Εδώ από την  επίσκεψη μας στο καρφούρ όπου μάθαμε να ψωνίζουμε 
τρόφιμα! Μόνο με 2 ευρώ! 



Είδαμε κάθε γωνιά του εμπορικού 
καταστήματος ψάχνοντας και παρατηρώντας… 



Χαρτογραφήσαμε με απλό τρόπο το χώρο 



   και βγάλαμε φωτογραφία έξω από το χώρο για ενθύμιο 



Η Κυρία Παπουτσή και τα Ξωτικά!!Από τη 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας στη σκηνή του Δημοτικού 

σχολείου Πορταριάς. 



Ο φετινός μας Άγιος Βασίλης και ο χαρούμενος 
χαιρετισμός όλων μας!! 



πριν λίγες μέρες κόψαμε τη Βασιλόπιττα 
του 2013! 



Παρακολουθούμε παραστάσεις στο Δημοτικό 
Θέατρο Ν.Μουδανιών όπου μας καλούν!! 



Από την επίσκεψή μας στο Θέατρο 
Β.Ελλάδος. Χειμώνας 2012 



Βόλτα έξω από το Βασιλικό Θέατρο. 
Άνοιξη 2012 



Μια από τις ομορφότερες εξόδους του σχολείου μας!!! Στον Άγιο Παύλο τον 
Απρίλιο του 2012. Φεστιβάλ Παιδικών και Εφηβικών συγκροτημάτων 

Παραδοσιακών χορών Β. Ελλάδας 



Το παζαράκι μας… γιατί τα έσοδα είναι πάντα λίγα και τα έξοδα πολλά!!! 



Και οι χοροί μας!!! 



Ήταν μια τέλεια συμμετοχή σε μια τέλεια εκδήλωση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Καλλικράτειας!!!  



που θα επαναληφθεί και φέτος… Καλώς 
να ορίσετε!! 



Να το Δεντράκι με τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα που 
υπάρχουν!! Τα δικά μας! Τα δικά σας πρόσωπα! 




