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Δ

εοηένα, 1ε Φεβνμοανίμο

Βηςμαηηθό ενγαζηήνη ζηo η΄3 με ζέμα
"Σμ θάπκηζμα", ζηα πιαίζηα ημο Πνμγνάμμαημξ
Αγςγή Τγείαξ.

Τ

νίηε, 2 Φεβνμοανίμο

Ο Αζηοκμμηθόξ ηεξ γεηημκηάξ θ. Άδςκεξ
Ζςάκκμο ζα μηιήζεη ζηα παηδηά ηεξ Α΄ θαη Β΄
Σάλεξ γηα ηεκ Οδηθή Αζθάιεηα.

Τ

εηάνηε, 3 Φεβνμοανίμο

Ζαηνηθή ελέηαζε από ηε ζπμιηαηνηθή οπενεζία γηα ηα παηδηά ημο Δ΄1

Π

αναζθεοή, 5 Φεβνμοανίμο

Ο Αζηοκμμηθόξ ηεξ γεηημκηάξ
θ. Άδςκεξ Ζςάκκμο ζα μηιήζεη ζηα παηδηά ηεξ
Γ΄ θαη Δ’ Σάλεξ γηα ηεκ Οδηθή Αζθάιεηα.

Δ

εοηένα, 8 Φεβνμοανίμο

Βηςμαηηθό ενγαζηήνη ζημ η΄2 με ζέμα
"Σμ θάπκηζμα", ζηα πιαίζηα ημο Πνμγνάμμαημξ
Αγςγή Τγείαξ.

Τ

νίηε, 9 Φεβνμοανίμο

Γθπαηδεοηηθή Γθδνμμή ζηε Θεοθςζία
"Ιηα Δηαδναζηηθή έθζεζε δεηκμζαύνςκ ένπεηαη
ζηεκ Ηύπνμ" γηα ηα παηδηά ηεξ Γ΄ θαη Δ΄ ηάλεξ.

Γθπαηδεοηηθή Γθδνμμή ζηε Δεμμηηθή Βηβιημζήθε θαη ζημ Bubble Park γηα ηα παηδηά ηεξ Α΄
θαη Β΄ Σάλεξ.

Π

αναζθεοή, 12 Φεβνμοανίμο

Εμενίδα Αθηενςμέκε ζημκ Ραηζηζμό.
οκημκίζηνηα ηεξ Εμενίδαξ ε Β. Δηεοζύκηνηα
ημο ζπμιείμο μαξ θ. Θίηζα Δακκεηίδμο.
Βηςμαηηθό Γνγαζηήνη από ημ Φηιακζνςπηθό
ίδνομα "Σμ Άιμα" ζηα παηδηά ηεξ Γ΄θαη
η΄ηάλεξ.

Π

έμπηε, 18 Φεβνμοανίμο

Π

αναζθεοή, 26 Φεβνμοανίμο

Θα πναγμαημπμηεζεί ζημ ζπμιείμ μαξ
Υγηεηκό Πνόγεομα.

Ο Αζηοκμμηθόξ ηεξ γεηημκηάξ θ.
Άδςκεξ Ζςάκκμο ζα μηιήζεη ζηα παηδηά ηεξ Γ΄
θαη η΄ Σάλεξ γηα ηεκ Οδηθή Αζθάιεηα.

Δ

εοηένα, 29 Φεβνμοανίμο

Γημνηή αθηενςμέκε ζηα δέκηνα από ηα
παηδηά ηεξ Α΄ηάλεξ.
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Αγαπεημί Γμκείξ,
Γεηα ζαξ θαη θαιό μήκα!
«Ο Φιεβάνεξ θη ακ θιεβίζεη, θαιμθαίνη

ζα μονίζεη! Μα ακ ηύπεη θαη ζομώζεη
μεξ ζημ πηόκη ζα μαξ πώζεη»
«Φηόκηα ημο Φιεβανημύ, πνοζάθη ημο
θαιμθαηνημύ»

Φέημξ μ μήκαξ έπεη 29 μένεξ γηαηί θάζε 4
πνόκηα έπμομε δίζεθημ έημξ.

10 Φεβνμοανίμο: Mένα
Αζθαιμύξ Δηαδηθηύμο
Σμ δηαδίθηομ μάξ πνμζθένεη εύθμιε θαη παγθόζμηα επηθμηκςκία.
Ιέζς αοημύ γκςνίδμομε αγόνηα
θαη θμνίηζηα θαη θάκμομε θίιμοξ
από όιμ ημκ θόζμμ.
Πνέπεη κα είμαζηε πμιύ πνμζεθηηθμί με ημοξ
«θίιμοξ» μέζς δηαδηθηύμο, γηαηί πμηέ δεκ λένμομε πμημξ είκαη ζηεκ άιιε άθνε ηεξ γναμμήξ.
ημ δηαδίθηομ δεκ θαηεβάδμομε πανάκμμα
ηναγμύδηα θαη ηαηκίεξ. Σμ δςνεάκ δεκ είκαη
πάκηα κόμημμ. Αοηά ηα δςνεάκ πνμγνάμμαηα
μπμνμύκ κα εγθαηαζηήζμοκ ημύξ αιιά θαη βιαβενά ιμγηζμηθά ζημκ οπμιμγηζηή μαξ.
Πνμζμπή επίζεξ ζα πνέπεη κα δμζεί θαη ζημ
είδμξ ηςκ θηκεηώκ πμο αγμνάδμομε ζηα παηδηά
μαξ θαη ηδηαίηενα ζημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ
αοηά πνεζημμπμημύκ ημ θηκεηό ημοξ. Πάκηα
έκαξ δηαθνηηηθόξ έιεγπμξ είκαη απαναίηεημξ!!!
Γηα μπμηεζδήπμηε απμνίεξ ζπεηηθέξ με ημ δηαδίθηομ θαη ημοξ θηκδύκμοξ πμο αοηό εγθομμκεί, αιιά θαη θαηαγγειίεξ, μπμνείηε κα επηθμηκςκήζεηε ζημ ηειέθςκμ 70000116.

Τμ πνόγεομα είκαη
ζεμακηηθό ζηε δωή μαξ
Σμ πνόγεομα είκαη ημ ζεμακηηθόηενμ γεύμα ηεξ
εμέναξ ηόζμ γηα ημ παηδί όζμ θαη γηα ημκ εκήιηθα θαη ζε θαμία πενίπηςζε δεκ πνέπεη κα απμθεύγεηαη.
Γίκαη ημ γεύμα πμο ζα μαξ εθμδηάζεη με ηεκ
εκένγεηα πμο πνεηαδόμαζηε γηα κα λεθηκήζμομε
ηεκ εμένα.
Ένεοκεξ έπμοκ δείλεη όηη ηα παηδηά πμο παίνκμοκ πνόγεομα πανμοζηάδμοκ ρειόηενα επίπεδα εκένγεηαξ, ζογθέκηνςζεξ θαη απόδμζεξ ζημ
ζπμιείμ. Ακηίζεηα, ε απμθογή ημο μπμνεί κα
μδεγήζεη ζηε μεηςμέκε ηθακόηεηα γηα ζογθέκηνςζε θαη επίιοζε δηαθόνςκ πνμβιεμάηςκ,
θαζώξ θαη ζε ανκεηηθή δηάζεζε θαη θμύναζε.
Παηδηά πμο δεκ παίνκμοκ πνςηκό αηζζάκμκηαη
πείκα ζημ ζπμιείμ θαη ανθεηέξ θμνέξ ακαγθάδμκηαη κα θάκε ηνμθέξ ιηγόηενμ ογηεηκέξ θαη
ζοπκά παποκηηθέξ.

Η Αλία ημο δάζμοξ
 Σμ δάζμξ δεκ είκαη μόκμ δέκδνα. Γίκαη έκα ζύ-

κμιμ δηαθόνςκ θοηώκ όπμο βέβαηα θονηανπμύκ
ηα δέκδνα μαδί με ηα δηάθμνα δώα, πμο ζοκοπάνπμοκ θαη με ημ έδαθμξ θαη ημ θιίμα πμο
επηθναηεί ζηεκ πενημπή.
 Σα δάζε πανάγμοκ ημ απαναίηεημ θαη ακακηη-

θαηάζηαημ γηα ηε δςή μαξ μλογόκμ εκώ
δεζμεύμοκ ημ επηθίκδοκμ γηα ηε δςή δημλείδημ
ημο άκζναθα.

 Ιεηώκμοκ ηεκ έκηαζε ημο ακέμμο.
 Ιεηώκμοκ ημοξ ζμνύβμοξ.
 ογθναημύκ ημ κενό ηεξ βνμπήξ θαη δεκ ημ

αθήκμοκ κα πέθηεη με δύκαμε ζημ έδαθμξ θαη
κα ημ δηαβνώκεη.

 Γκηζπύμοκ ηα οπόγεηα κενά.
 Δεμημονγμύκ εοκμσθέξ ζοκζήθεξ δηαηήνεζεξ

δηαθόνςκ θοηηθώκ εηδώκ.

 Απμηειεί θαηαθύγημ ηεξ πιςνίδαξ θαη ηεξ πα-

κίδαξ.

