
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ	  ΣΧΟΛΕΙΑ:	  	  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	  –	  ΑΠΡΙΛΙΟΣ	  2013	  

	  

1/4/2013:	  ΦΙΛΙΚΟΣ	  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ	  ΑΓΩΝΑΣ	  
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ	  ΣΧΟΛΕΙΩΝ	  –	  ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ	  ΑΓΩΓΗΣ	  

Οι	  μαθητές	  των	  Ε’	  και	  ΣΤ’	  τάξεων	  συμμετείχαν	  σε	  φιλικό	  αγώνα	  
ποδοσφαίρου	  με	  τους	  μαθητές	  του	  σχολείου	  Ελληνοαγγλική	  Αγωγή.	  
Στόχος	  ήταν	  η	  διασκέδαση,	  η	  άσκηση	  αλλά	  και	  η	  καλλιέργεια	  της	  
ευγενούς	  άμιλλας	  μεταξύ	  των	  παικτών.	  

	  

ΟΜΑΔΙΚΗ	  ΕΡΓΑΣΙΑ	  «ΠΑΛΙΑ	  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»	  (ΜΑΡΤΙΟΣ	  –	  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ)	  

Η	  Δ΄	  τάξη	  δημοτικού	  των	  Μοντεσσοριανών	  σχολείων	  θα	  
πραγματοποιήσει	  ομαδική	  εργασία	  με	  θέμα	  τα	  παλιά	  επαγγέλματα	  
τα	  οποία	  λόγω	  της	  προόδου	  και	  της	  ανάπτυξης	  της	  τεχνολογίας	  
έχουν	  σχεδόν	  εξαφανιστεί.	  

	  

15/4/2013:	  ΕΠΙΣΚΕΨΗ	  ΣΤΟΝ	  ΙΕΡΟ	  ΒΡΑΧΟ	  ΤΗΣ	  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	  

Η	  Δ΄	  τάξη	  δημοτικού	  των	  Μοντεσσοριανών	  σχολείων	  στις	  15	  
Απριλίου	  ημέρα	  Δευτέρα	  θα	  πραγματοποιήσει	  επίσκεψη	  στον	  Ιερό	  
βράχο	  της	  Ακρόπολης.	  Σκοπός	  της	  επίσκεψης	  είναι	  η	  γνωριμία	  με	  τον	  
ιερό	  αυτό	  χώρο,	  την	  ιστορία	  του,	  τα	  έργα	  τέχνης	  και	  τα	  μνημεία	  του.	  
Ακόμη,	  τα	  παιδιά	  θα	  έχουν	  την	  ευκαιρία	  να	  θαυμάσουν	  από	  κοντά	  
όλα	  τα	  έργα	  -‐	  μνημεία	  στα	  οποία	  αναφερθήκαμε	  στο	  μάθημα	  της	  
ιστορίας.	  

	  

ΟΜΑΔΙΚΗ	  ΕΡΓΑΣΙΑ	  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ	  ΑΓΩΝΕΣ»	  (ΜΑΡΤΙΟΣ	  –	  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ)	  

Η	  Γ΄	  τάξη	  δημοτικού	  των	  Μοντεσσοριανών	  σχολείων	  θα	  
πραγματοποιήσει	  ομαδική	  εργασία	  με	  θέμα	  την	  ιστορία	  και	  τα	  
αθλήματα	  των	  Ολυμπιακών	  Αγώνων	  από	  την	  έναρξη	  τους	  έως	  και	  τη	  
σημερινή	  εποχή.	  

	  



ΟΜΑΔΙΚΗ	  ΕΡΓΑΣΙΑ	  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»	  (ΑΠΡΙΛΙΟΣ	  –	  ΜΑΪΟΣ)	  	  

Η	  Γ΄	  τάξη	  δημοτικού	  των	  Μοντεσσοριανών	  σχολείων	  θα	  
πραγματοποιήσει	  ομαδική	  εργασία	  με	  θέμα	  την	  ανακύκλωση.	  Πώς	  
έχει	  επηρεάσει	  την	  καθημερινότητά	  μας,	  τον	  σκοπό	  της	  
ανακύκλωσης,	  ποια	  υλικά	  ανακυκλώνονται,	  πώς	  και	  πού	  γίνεται	  η	  
ανακύκλωση,	  τι	  πρέπει	  να	  κάνουμε	  εμείς	  γι’	  αυτό.	  

	  

12/4/2013:	  ΕΠΙΣΚΕΨΗ	  ΣΤΟΝ	  ΕΘΝΙΚΟ	  ΚΗΠΟ	  

Η	  Γ΄	  τάξη	  δημοτικού	  των	  Μοντεσσοριανών	  σχολείων	  στις	  12	  
Απριλίου	  ημέρα	  Παρασκευή	  θα	  πραγματοποιήσει	  επίσκεψη	  στον	  
Εθνικό	  Κήπο.	  Σκοπός	  της	  επίσκεψης	  είναι	  η	  γνωριμία	  με	  τον	  Εθνικό	  
Κήπο,	  την	  ιστορία	  του,	  τα	  ζώα	  και	  τα	  φυτά	  του	  Κήπου.	  Ακόμη,	  τα	  
παιδιά	  θα	  δουν	  τη	  βιβλιοθήκη,	  θα	  διαβάσουν	  παραμύθια	  και	  θα	  
παίξουν.	  	  

	  

ΣΧΕΔΙΟ	  ΕΡΓΑΣΙΑΣ	  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ	  ΑΓΩΝΕΣ»	  

Τα	  παιδιά	  της	  Β’	  τάξης	  θα	  αναβιώσουν	  τα	  ολυμπιακά	  αθλήματα	  
στην	  αυλή	  του	  σχολείου.	  Οι	  νικητές	  θα	  στεφανωθούν	  με	  τον	  
κότινο,τον	  οποίο	  έχουν	  κατασκευάσει	  τα	  παιδιά	  στο	  μάθημα	  της	  
χειροτεχνίας.	  Επιπλέον	  αναμένεται	  ημερομηνία	  από	  την	  επιτροπή	  
Ολυμπιακών	  αγώνων	  για	  την	  επίσκεψη	  των	  μικρών	  τάξεων	  του	  
δημοτικού	  στο	  Καλλιμάρμαρο	  στάδιο.	  

	  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  ΠΑΣΧΑ	  

Στη	  Β’	  τάξη	  θα	  κάνουμε	  κατασκευές,	  κάρτες	  για	  τη	  γιορτή	  του	  
Πάσχα,	  μέσω	  των	  οποίων	  θα	  γνωρίσουμε	  καλύτερα	  τα	  ήθη	  και	  
έθιμά	  μας.	  Επιπλέον	  θα	  σπείρουμε	  καρπούς	  και	  θα	  παρατηρήσουμε	  
το	  μεγάλωμα	  των	  φυτών.	  

	  

24/4/2013:	  ΕΠΙΣΚΕΨΗ	  ΣΤΟΝ	  ΕΘΝΙΚΟ	  ΔΡΥΜΟ	  ΤΗΣ	  ΠΑΡΝΗΘΑΣ	  

	  
Οι	   μαθητές	   της	  Ε’	   και	   της	   ΣΤ’	   τάξης	   θα	   επισκεφθούν	   τον	  Εθνικό	  
Δρυμό	   Πάρνηθος	   με	   στόχο	   να	   ευαισθητοποιηθούν	   σε	   θέματα	  
οικολογίας	   και	   προστασίας	   της	   φύσης.	   Θα	   αντιληφθούν	   τους	  



κινδύνους	  που	  διατρέχει	  το	  περιβάλλον	  και	  θα	  προβληματιστούν	  για	  
το	   τι	   μπορεί	   να	   κάνει	   ο	   καθένας	   μας	   για	   να	   συνεισφέρει	   στην	  
προστασία	  του.	  Θα	  προσεγγίσουν	  το	  θέμα	  του	  περιβάλλοντος	  μέσα	  
από	   πολλές	   διαφορετικές	   δραστηριότητες:	   κάνοντας	   έρευνα,	  
πηγαίνοντας	   στο	   δάσος,	   ζωγραφίζοντας	   και	   φυτεύοντας	   τα	   δικά	  
τους	   φυτά.	   Στόχος	   είναι	   επίσης	   να	   συνειδητοποιήσουν	   οι	   μαθητές	  
πως	   εμείς,	   οι	   άνθρωποι,	   είμαστε	   ένας	   μόνο	   από	   τους	   ζωντανούς	  
οργανισμούς	  που	  κατοικούν	  στη	  Γη	  και	  οφείλουμε	  να	  σεβόμαστε	  και	  
να	  προστατεύουμε	   το	  περιβάλλον	   στο	   οποίο	   ζούμε.	   Στην	   επίσκεψη	  
αυτή	  θα	  εξοικειωθούν	  οι	  μαθητές	  με	   τη	  φύση,	  θα	  περιηγηθούν	  στο	  
δάσος	  και	  θα	  θαυμάσουν	  τις	  ομορφιές	  του.	  

	  

ΣΧΕΔΙΟ	  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	  &	  ΒΙΒΛΙΟΥ	  

Οι	  μαθητές	  της	  Ε’	  τάξης	  θα	  γίνουν	  δημοσιογράφοι	  και	  θα	  
δημιουργήσουν	  μια	  εφημερίδα.	  Με	  την	  εργασία	  τους	  αυτή	  θα	  
συμμετάσχουν	  στο	  πρόγραμμα:	  <<Τα	  παιδιά	  γράφουν	  και	  
ζωγραφίζουν	  τα	  δικαιώματά	  τους>>.	  Η	  εργασία	  αυτή	  θα	  
παρουσιαστεί	  σε	  έκθεση	  που	  θα	  διοργανώσει	  η	  UNICEF	  τον	  
Νοέμβριο	  του	  τρέχοντος	  έτους.	  Στα	  πλαίσια	  της	  ίδιας	  έκθεσης,	  οι	  
μαθητές	  της	  ΣΤ’	  τάξης	  θα	  δημιουργήσουν	  ένα	  μικρό	  βιβλίο	  με	  
διηγήματα	  που	  αφορούν	  στα	  κοινωνικά	  δικαιώματα.	  	  

	  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	  ΣΤΟ	  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	  DOODLE	  FOR	  GOOGLE	  

Οι	  μαθητές	  της	  ΣΤ’	  Δημοτικού	  συμμετείχαν	  στο	  διαγωνισμό	  
ζωγραφικής	  «Doodle	  for	  Google”	  με	  θέμα	  «Η	  Ελλάδα	  μου».	  Έγινε	  
συζήτηση	  στην	  τάξη	  τόσο	  για	  τα	  σύμβολα	  της	  Ελλάδας,	  όσο	  και	  για	  
τις	  τεχνικές	  δημιουργίας	  ενός	  λογότυπου.	  Τα	  σχέδια	  υποβλήθηκαν	  
στην	  κριτική	  επιτροπή	  και	  θα	  αναρτηθούν	  στην	  ιστοσελιδα	  
doodle4google.gr.	  Μαθητές	  της	  τάξης	  μίλησαν	  για	  την	  εμπειρία	  τους	  
στον	  ραδιοφωνικό	  σταθμό	  “Αθήνα	  98,4”.	  

	  
ΤΟ	  ΜΕΛΙ:	  ΒΙΝΤΕΟ	  	  
Στην	  Α’	  τάξη	  είδαμε	  video	  για	  τις	  μέλισσες	  και	  γευτήκαμε	  το	  μέλι	  
όπως	  και	  διάφορα	  προϊόντα	  που	  φτιάχνονται	  από	  αυτό.	  
	  
	  
11/4/2013:	  ΕΚΔΡΟΜΗ	  ΣΤΟ	  ΠΑΡΚΟ	  PARADISE.	  
Τα	  παιδιά	  της	  Α’	  Δημοτικού	  πήγαν	  στο	  πάρκο	  του	  Paradise	  .	  



Ηρθαν	  σε	  επαφή	  με	  τη	  φύση	  και	  με	  διάφορα	  ζώα	  του	  αγροκτήματος.	  
Τα	  παιδιά	  έμαθαν	  πώς	  φτιάχνεται	  το	  μέλι	  και	  έμαθαν	  πολλά	  για	  τα	  
λουλούδια	  και	  τις	  μέλισσες.	  
	  
	  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	  ΜΙΚΡΟΥ	  ΚΗΠΟΥ	  

Τα	  παιδιά	  της	  	  Α’	  Δημοτικού	  φύτεψαν	  κρεμμύδια	  στον	  κήπο	  του	  
σχολείου	  .	  Ηρθαν	  σε	  επαφή	  με	  την	  φύση	  και	  την	  άνοιξη	  και	  θα	  
παρατηρήσουμε	  στην	  πορεία	  την	  εξέλιξη	  του	  φυτού	  μέχρι	  το	  Πάσχα.	  

	  

ARMA	  BEY	  

Μαθητές	  των	  ΣΤ’	  και	  Ε’	  τάξεων	  θα	  λάβουν	  μέρος	  στο	  
πρόγραμμα	  “Arma	  Bey”	  μαζί	  με	  τους	  μαθητές	  του	  Γυμνασίου	  
“Παιδαγωγική	  Πρωτοπορία”.	  To	  σχολείο	  μας	  συμμετέχει	  με	  τρία	  
σχολεία	  της	  Τουρκίας	  και	  δυο	  σχολεία	  της	  Θεσσαλονίκης	  στο	  
πρόγραμμα	  αυτό.	  Το	  project	  αυτό	  ασχολείται	  φέτος	  με	  την	  
εκπαίδευση	  και	  διεξάγεται	  ολόκληρο	  στα	  αγγλικά.	  Το	  πρόγραμμα	  
αυτό	  στοχεύει	  στην	  ενίσχυση	  των	  επικοινωνιακών	  δεξιοτήτων	  των	  
παιδιών	  και	  στην	  αλληλεπίδραση	  τους	  με	  τους	  μαθητές	  από	  άλλα	  
εκπαιδευτήρια.	  Τα	  project	  πάνω	  στα	  οποία	  δούλεψαν	  οι	  μαθητές	  θα	  
παρουσιαστούν	  στην	  τελική	  παρουσίαση	  στη	  Θεσσαλονίκη	  στις	  19	  
Απριλίου	  με	  την	  παρουσία	  του	  δημάρχου	  Θεσσαλονίκης	  κ.	  
Μπουτάρη.	  Η	  μουσική	  ομάδα	  του	  σχολείου	  μας	  θα	  παρουσιάσει	  
παραδοσιακά	  ελληνικά	  τραγούδια.	  	  

	  

Νηπιαγωγείο	  
	  
	  

• Επίσκεψη	  στην	  Πυροσβεστική	  Ακαδημία	  

Με	  την	  επίσκεψη	  στο	  χώρο	  της	  Πυροσβεστικής,	  τα	  παιδιά	  θα	  
γνωρίσουν	  από	  κοντά	  το	  έργο	  της	  Πυροσβεστικής	  αλλά	  και	  πώς	  
οργανώνεται	  το	  σώμα	  για	  την	  κατάσβεση	  μιας	  πυρκαγιάς	  και	  για	  
καταστάσεις	  εκτάκτων	  αναγκών(σεισμοί,	  τροχαία	  ατυχήματα)	  κλπ.	  

	  



Σχέδιο	  Εργασίας:	  Φωτιά	  –	  Πυροσβεστικό	  Σώμα.	  
• Να	  γνωρίσουν	  τα	  παιδιά	  την	  ανακάλυψη	  της	  φωτιάς	  από	  
τους	  ανθρώπους	  και	  τη	  χρησιμότητα	  	  της.	  

• Να	  αναγνωρίσουν	  όμως	  και	  τους	  κινδύνους	  που	  κρύβει.	  
• Να	  αναγνωρίσουν	  την	  αξία	  του	  επαγγέλματος	  του	  
πυροσβέστη.	  

• Να	  μάθουν	  ποια	  μέσα	  υπάρχουν	  για	  να	  σβήσει	  μια	  
πυρκαγιά.	  

• Να	  μάθουν	  τι	  ρούχα	  φορά	  ο	  πυροσβέστης	  και	  γιατί.	  
• Να	  μάθουν	  το	  τηλεφωνικό	  νούμερο	  199.	  

	  

	  

	  

	  


