.
Παραζκεσή, 29 Ιαμοσαρίοσ
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Δεσηέρα και Σρίηη, 11—12 Ιαμοσαρίοσ
Γγγναθέξ μαζεηώκ γηα ηε ζπμιηθή πνμκηά
2016-2017
Ε εγγναθή ηςκ παηδηώκ πμο ζα πάκε ζηε Β΄,
Γ΄, Δ΄, Γ΄θαη η΄ ηάλε ζα γίκεη από ηα ίδηα ηα
παηδηά αθμύ θένμοκ ζομπιενςμέκε θαη οπμγναμμέκε από ημοξ γμκείξ ημοξ ηε βεβαίςζε
πμο ημοξ δόζεθε.
Γηα ηεκ εγγναθή ζηεκ Α΄ηάλε είκαη απαναίηεηα
ηα δηθαημιμγεηηθά πμο έπμοκ δμζεί από ηηξ
δηεοζύκζεηξ ηςκ κεπηαγςγείςκ ζηα μπμία θμηημύκ ηα παηδηά.
Δεσηέρα, 11 Ιαμοσαρίοσ
Ζαηνηθή ελέηαζε από ηε ζπμιηαηνηθή οπενεζία
γηα ηα παηδηά ηεξ Δ΄1.
Σεηάρηη, 13 Ιαμοσαρίοσ
Ζαηνηθή ελέηαζε από ηε ζπμιηαηνηθή οπενεζία
γηα ηα παηδηά ηεξ Δ΄2.
Σρίηη, 19 Ιαμοσαρίοσ
Εμένα Οκμμαζηενίςκ Γζκάνπε Ιαθανίμο Γ΄
Θα γίκμοκ εκδμημεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ.

Γθδήιςζε αθηενςμέκε ζηε Γημνηή ηςκ Γναμμάηςκ. Σμ θαιιηηεπκηθό μένμξ ηεξ εθδήιςζεξ ζα
πανμοζηάζμοκ ηα παηδηά ηεξ Β΄ ηάλεξ. Ε εθδήιςζε ζα ανπίζεη ζηηξ 11:00 π.μ.. Θα ιάβεη μένμξ θαη ε πμνςδία ημο ζπμιείμο.

ΚΕ΄ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗ ΛΕΜΕΟΤ
Κσπρίδος 11, 3110 Λεμεζός
Αρ. Τηλεθώνοσ: 25692790
Αρ. Τηλεομοιόησποσ: 25692795

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ
ΔΕΛΣΙΟ
Ιαμοσάριος 2016

Ο ύκδεζμμξ Γμκέςκ ζε
ζοκενγαζία με ηε Δηεύζοκζε θαη ημ Πνμζςπηθό ημο
ζπμιείμο μαξ, δημνγακώκεη
Έθζεζε Βηβιίμο. Ε έθζεζε
ζα πναγμαημπμηεζεί ηέιε
Ζακμοανίμο.
Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ
έθζεζεξ ζα έπεηε ηεκ εοθαηνία κα αγμνάζεηε βηβιία
ζε παμειέξ ηημέξ γηα εζάξ
θαη ηα παηδηά ζαξ.

Αγαπηηοί Γομείς,
Υνόκηα Πμιιά!
Ηαιή πνμκηά γεμάηε
ογεία, πανά θαη εοηοπία γηα ζαξ θαη ηεκ
μηθμγέκεηά ζαξ!
Ο Ζακμοάνημξ πήνε ημ όκμμά ημο από
ημκ Ζακό, Θεό ζηε Ρςμασθή Ιοζμιμγία.
Ο μήκαξ είκαη επίζεξ γκςζηόξ θαη ςξ θαιακηάνεξ, ηνακόξ, γειαζηόξ, θνοανίηεξ,
θιαδεοηήξ. Σμκ μήκα αοηό έπμομε θαη ηηξ
αιθομκίδεξ μένεξ.

Καλλιέργεια ηης θιλαμαγμωζίας
Ε θαιιηένγεηα ηεξ θηιακαγκςζίαξ είκαη ε
θαιύηενε επέκδοζε γηα ημ μέιιμκ ημο παηδημύ! οκεπώξ, θαιό ζα ήηακ κα...
ΔΖΑΒΑΔΟΤΙΓ ΙΓ ΣΟ ΠΑΖΔΖ ΙΑ
20 ΘΓΠΣΑ ΣΕΚ ΕΙΓΡΑ, ΗΑΘΓ ΙΓΡΑ!

Δηαβάδμκηαξ μαδί μ’ έκα παηδί, από ηα πνώηα θηόιαξ πνόκηα ηεξ δςήξ ημο, ημ βμεζάμε
κα ακαπηύλεη ηεκ πενηένγεηα πμο έπεη γηα
ημκ θόζμμ θαη κα θαηακμήζεη θαιύηενα ημκ
εαοηό ημο θαη ημοξ άιιμοξ.
 ’

έκα εοπάνηζημ θη επμηθμδμμεηηθό
δηάιιεημα, επηζθεπηόμαζηε με ημ παηδί
μαξ βηβιημπςιεία ή βηβιημζήθεξ θαη ημ
βμεζάμε κα ένζεη ζε επαθή με ηα βηβιία
θαη κα ελμηθεηςζεί μαδί ημοξ.
 Πανμηνύκμομε ημ παηδί κα επηιέλεη ημ
ίδημ ηα βηβιία ημο θαη ημ βμεζάμε κα ακαθαιύρεη ηα θαηάιιεια βηβιία γηα ηεκ ειηθία θαη ηα εκδηαθένμκηά ημο. Δεκ θνίκμομε ηηξ επηιμγέξ ημο, εκώ ημ εκζαννύκμομε κα δηαβάζεη πμηθηιία από βηβιία (π.π.
ιμγμηεπκία, θόμηθξ, πενημδηθά, πμίεζε,
βηβιία με ακέθδμηα, βηβιία γηα αζιεηηζμό,
δώα, πόμπο θ.ά.).
 Δε πνεηάδεηαη κα ακεζοπμύμε γηα ημ επίπεδμ δοζθμιίαξ εκόξ βηβιίμο, θαζώξ ημ
παηδί μπμνεί κα απμιαύζεη δοζθμιόηενα
βηβιία από αοηά πμο μπμνεί κα δηαβάζεη
μόκμ ημο. Ιπμνμύμε κα δηαβάζμομε μένμξ ημο βηβιίμο μαδί ημο θαη κα ζοδεηήζμομε γηα ηηξ ηδέεξ θαη ηηξ εηθόκεξ.

 Δναμαημπμημύμε ημ πενηεπόμεκμ ημο βηβιίμο,

ή επηκμμύμε παηπκίδηα θαη δναζηενηόηεηεξ,
μεηαηνέπμκηαξ ηεκ ακάγκςζε ζε μηα εοπάνηζηε εμπεηνία.
 οδεηάμε με ημ παηδί θαη μμηναδόμαζηε ηα
ζοκαηζζήμαηα πμο γεκκήζεθακ θαηά ηεκ ακάγκςζε. Ιπμνμύμε μάιηζηα κα θάκμομε αοηή
ηε ζοδήηεζε θαη μπνμζηά ζε άιια ζεμακηηθά
πνόζςπα ηεξ μηθμγέκεηαξ – αδέιθηα, παππμύδεξ, λαδέιθηα θ.μ.θ.– παναθηκώκηαξ ηε ζομμεημπή ημοξ. Ιε αοηό ημκ ηνόπμ ημ παηδί ζα
κηώζεη όμμνθα θαη ζπμοδαία πμο μπμνεί κα
εθθνάζεη ηεκ άπμρή ημο, κα θαζμδεγήζεη μία
ζοδήηεζε θαη κα μμηναζηεί ηα ζοκαηζζήμαηά
ημο.
 Δηαβάδμκηαξ μη ίδημη γηα εοπανίζηεζε, γηκόμαζηε ημ πανάδεηγμα, βμεζώκηαξ ηα παηδηά
μαξ κα ακαθαιύρμοκ ημκ θόζμμ ημο βηβιίμο
θαη κα ακαπηύλμοκ μία θιίζε πνμξ ηεκ ακάγκςζε.

Τν άλνηγκα ελόο βηβιίνπ
είλαη ε αξρή κίαο πεξηπέηεηαο γηα εκάο θαη ην
παηδί καο… Δελ μέξνπκε
ηη κπνξεί λα αλαθαιύςνπκε ζηηο ζειίδεο ηνπ,
αιιά ζίγνπξα ζα δήζνπκε
έλα επράξηζην θαη ίζσο
ην πην ζεκαληηθό εηθνζάιεπην ηεο εκέξαο καο!
www.psichogios.gr

«Όπςξ δεκ ηνώμε βιαβενέξ θη επηθίκδοκεξ
ηνμθέξ, έηζη δεκ πνέπεη κα δηαβάδμομε αθαηάιιεια βηβιία πμο θαηαζηνέθμοκ ηεκ ροπή»
Ιέγαξ Βαζίιεημξ

«ημιίζηε ηηξ ροπέξ ηςκ παηδηώκ με ηεκ
θαηάιιειε μόνθςζε θη όια η’ άιια ζα αθμιμοζήζμοκ».
Γνεγόνημξ Θεμιόγμξ

«Ε παηδεία είκαη ε μεηάιερε ηεξ αγηόηεηαξ
ζηε δςή μαξ».
Ζςάκκεξ Υνοζόζημμμξ

