
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΜΗΝΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΔΗΜ.ΧΟΛΕΙΟΤ ΒΑΡΤΜΠΟΜΠΗ 

Παραςκευι  1θ  Μαρτίου 

Οι μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ κα καταςκευάςουν τα βραχιολάκια του Μάρτθ από λευκι και 

κόκκινθ κλωςτι και κα τα φορζςουν. Με αφορμι τα βραχιολάκια κα αναφερκοφν 

παροιμίεσ για το Μάρτθ και κα γίνει ςυηιτθςθ για τον ερχομό τθσ άνοιξθσ και τθν 

αναγζννθςθ τθσ φφςθσ . 

Οι μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ με αφορμι το τραγοφδι <<Μάρτθσ >> του Παντελι Θαλαςςινοφ κα 

μιλιςουν για τα ζκιμα του Μάρτθ. 

Οι μακθτζσ των  Ε’+Σ’ τάξεων με αφορμι το κεφάλαιο τθσ Γλϊςςασ << ατυχιματα >> κα 

αναφζρουν τισ εμπειρίεσ τουσ για τα ατυχιματα που ςυμβαίνουν ςτο ςπίτι , ςτο ςχολείο , 

ςτο δρόμο και για τα μζτρα πρόλθψθσ. Επίςθσ κα παρακολουκιςουν βίντεο πρϊτων 

βοθκειϊν για ςυνικθ τραφματα ςτο ςχολείο. 

Δευτζρα 4 Μαρτίου  

Η  Β’ τάξθ  κα επιςκεφκεί ςτθν πλατεία τθσ Βαρυμπόμπθσ τα δζντρα που ζχουμε υιοκετιςει  

κατά τθν περυςινι δεντροφφτευςθ . Οι  μακθτζσ κα ςκαλίςουν , κα περιποιθκοφν τα 

δζντρα τουσ και κα τα προετοιμάςουν για να υποδεχτοφν τθν άνοιξθ. 

Σετάρτθ 6 Μαρτίου 

Οι μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ με αφορμι κείμενο από τισ <<Περιπζτειεσ του μικροφ Νικόλα >> κα 

ςυηθτιςουν για τθ ςχολικι βία και κα φτιάξουν ςχετικό κόμικ. 

Οι Γ’,Δϋ,Ε’,Σ’ τάξεισ κα παρακολουκιςουν βίντεο κατά τθσ ενδοςχολικισ βίασ και κα 

δθμιουργιςουν αφίςα με κζμα τθν καταπολζμθςθ  τθσ βίασ ςτο ςχολείο. 

Πζμπτθ 7 Μαρτίου 

Οι μακθτζσ των  Ε’+ Σ’ τάξεων κα φάνε το πρωινό τουσ ςτθν τάξθ ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ αγωγισ υγείασ για τθ διατροφι και κα γίνει αναφορά ςτθ ςθμαςία του 

πρωινοφ ςτθν κακθμερινότθτά μασ . 

Οι μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ κα παρακολουκιςουν τθν ταινία τθσ εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ 

<<Παρκενϊνασ , μζτρο και τελειότθτα >> και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ. 

Παραςκευι 8 Μαρτίου 

Οι μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ καταςκευάηουν αποκριάτικεσ μάςκεσ ,  τισ οποίεσ κα μοιράςει 

χάρτινοσ κλόουν , που κα δθμιουργιςουν επίςθσ οι μακθτζσ επιλζγοντασ οι ίδιοι ποιοσ κα 

τον φορζςει και κα πραγματοποιιςει τθ διανομι. 

Δευτζρα 11 Μαρτίου- Σρίτθ 12 Μαρτίου 



Οι μακθτζσ τθσ  Β’ τάξθσ ςτα πλαίςια του  project   <<διατροφι >> και τθσ ενότθτασ << τι 

ςυμβαίνει ςε άλλεσ χϊρεσ >>  φζρνουν ςτθν τάξθ ςυνταγζσ από όλο τον κόςμο  και 

φυλλάδια από εςτιατόρια με ξζνεσ κουηίνεσ .  

Δραματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτον οδοντίατρο παιχνίδι ρόλων με ςτόχο τθ ςωςτι ςτοματικι 

υγιεινι. 

Σετάρτθ 13 Μαρτίου 

Οι  μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ  με τθ βοικεια τθσ ιςτοςελίδασ <<parthenonfrieze.gr>> 

ενθμερϊνονται  για τον  Παρκενϊνα  και ζχουν τθ δυνατότθτα, μζςα από το παιχνίδι ,να 

τον γνωρίςουν καλφτερα 

Οι μακθτζσ των Ε’+ Σ’ τάξεων αφιερϊνουν τθν θμζρα ςτον αγϊνα κατά του καπνίςματοσ , 

ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Φυςικισ <<αναπνευςτικό ςφςτθμα >> και φτιάχνουν 

ςχετικι αφίςα. 

Πζμπτθ 14 Μαρτίου 

Θα δοκοφν οι ζλεγχοι  Βϋ τριμινου και κα γίνει θ ενθμζρωςθ των γονιϊν  των  μακθτϊν 

μασ. 

Παραςκευι 15 Μαρτίου 

Κάκε τάξθ κα φτιάξει το δικό τθσ  χαρταετό και ςτο τελευταίο δίωρο κα γίνει αποκριάτικθ 

γιορτι με επίκεντρο τουσ μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ που κα χορζψουν το <<γαϊτανάκι >> 

τυλίγοντασ και ξετυλίγοντασ τισ χρωματιςτζσ του κορδζλεσ. 

Δευτζρα 18 Μαρτίου 

Αργία Κακαρισ Δευτζρασ  

Σρίτθ 19 Μαρτίου 

Η  Γϋ τάξθ  φτιάχνει τθν <<κυρά αρακοςτι>> 

Η Δ’ τάξθ  επεξεργάηεται το φυλλάδιο του υπουργείου πολιτιςμοφ <<πάμε ςτθν 

Ακρόπολθ>>   και  αντλεί  ςθμαντικζσ  πλθροφορίασ για τον Ιερό βράχο. 

Σετάρτθ  20 Μαρτίου 

Οι μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ  καταςκευάηουν από πθλό ι πλαςτελίνθ δίςκουσ με γραμμικι 

γραφι Β, ειδϊλια και αγγεία κυκλαδικοφ πολιτιςμοφ. 

Παραςκευι 22 Μαρτίου 

Εορταςμόσ τθσ εκνικισ γιορτισ ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολείου μασ. 

Δευτζρα 25 Μαρτίου 

Εκκλθςιαςμόσ ,παρζλαςθ. 



Σετάρτθ 27 Μαρτίου 

Αρχίηουν οι προετοιμαςίεσ για το φφτεμα του λαχανόκθπου του ςχολείου μασ από τουσ 

μακθτζσ των Αϋ και Βϋ τάξεων του ςχολείου μασ . 

 

 

 


