
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ – ΜΑΡΣΙΟ 2013 

 

1/3/2013: ΧΕΛΙΔΟΝΙΜΑΣΑ 

Οι μακθτζσ των Δ’, Ε’ και  Σ’ τάξεων του ςχολείου κα ψάλουν τα χελιδονίςματα ςε 
όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ για να καλωςορίςουν τθν Άνοιξθ. Θα μοιράςουν 
κλαδιά αμυγδαλιάσ και «μαρτάκια» ςτουσ δαςκάλουσ. 

1/3/2013: ΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ 

Σο ετιςιο αποκριάτικο πάρτι του ςχολείου κα γίνει ςτο Varibobi Club. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ: ΜΙΑ ΘΑΛΑΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

Οι μακθτζσ όλων των τάξεων ςυμμετζχουν ς’ αυτό το ςχζδιο εργαςίασ. Σο 
Δθμοτικό ςχολείο και θ Προςχολικι Αγωγι ζχει επιλζξει φζτοσ ζνα ετιςιο 
διακεματικό ςχζδιο εργαςίασ που τιτλοφορείται: «Η Ελλθνικι θμαία, μια κάλαςςα 
ιςτορίασ».  Η ςκζψθ μασ ιταν να γραφτοφν ςε μία μεγάλθ ελλθνικι ςθμαία 
ονόματα, ςτιγμζσ και τοποκεςίεσ που διαμόρφωςαν τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ. Η 
εργαςία ζχει ξεκινιςει από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και είναι ζτοιμθ τϊρα. 
Βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτον εςωτερικό χϊρο του ςχολείου. 

υγκεκριμζνα, ζχουν επιλεγεί πρόςωπα πολιτικά, ςτρατιωτικά, καλλιτεχνικά 
και επιςτθμονικά, κακϊσ επίςθσ τοποκεςίεσ και ςτιγμζσ από τζςςερα κομμάτια τθσ 
ελλθνικισ ιςτορίασ: Αρχαιότθτα, Βυηάντιο, Ελλθνικι Επανάςταςθ, Νεότερθ Ελλάδα. 
Αναφζρονται, μεταξφ άλλων, ο Θεμιςτοκλισ, ο Κολοκοτρϊνθσ, το οφλι, θ Μεγάλθ 
του Γζνουσ χολι. Παρουςιάηονται ςτθ ςθμαία και τζςςερα ςφμβολα που 
ταυτίηονται με τθν Ελλάδα, όπωσ ο Ήλιοσ τθσ Βεργίνασ κλπ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κάκε μακθτισ είχε αναλάβει να εκπονιςει μια 
μικρι εργαςία για ζνα γεγονόσ ι ιρωα και κλικθκε κατόπιν να το παρουςιάςει ςτθν 
τάξθ. Σισ παραπάνω εργαςίεσ ζχει κανείσ τθ δυνατότθτα να δει ςε όλουσ τουσ 
πίνακεσ ανάρτθςθσ ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου.  

6/3/2013: ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Η Γ΄ τάξη δημοτικού ςτισ 6 Μαρτίου θμζρα Σετάρτθ κα πραγματοποιιςει επίςκεψθ 
ςτθν Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, θ οποία περιλαμβάνει ευριματα από τα 
προϊςτορικά ζωσ και τα βυηαντινά χρόνια, επιτφμβια μνθμεία και αγγεία ταφικισ 
χριςθσ. Με αφορμι τα αντικείμενα τθσ υλλογισ, οι μακθτζσ μακαίνουν τουσ 
μφκουσ και τθ λατρεία ςτισ Αχαρνζσ με ςυμπλθρωματικό εποπτικό υλικό αντίγραφα 
γλυπτϊν των δϊδεκα κεϊν και αναπαραςτάςεισ τουσ μζςα από ζργα τζχνθσ. Μετά 
το διδακτικό μζροσ του προγράμματοσ με αφορμι τθ λατρεία του Ηρακλι ςτισ 
Αχαρνζσ και τθ μφθςθ του ιρωα ςτα Ελευςίνια μυςτιρια ακολουκεί κεατρικό 
δρϊμενο με τίτλο « Η αρπαγή τησ Περςεφόνησ». τθ κεατρικι μουςικι 
αναπαράςταςθ πρωταγωνιςτικό ρόλο ζχουν τα παιδιά. 

8/3/2013: ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ/ΣΟ ΝΗΙ ΣΩΝ ΘΗΑΤΡΩΝ 



Οι μακθτζσ τθσ Σ’ τάξθσ κα παρακολουκιςουν τθ κεατρικι παράςταςθ «Σο νθςί 
των κθςαυρϊν» ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν. Με τθν επίςκεψθ αυτι οι μακθτζσ 
κα ζρκουν ςε επαφι με τθν τζχνθ του κεάτρου. Θα δουν από κοντά πόςεσ μορφζσ 
τθσ τζχνθσ πρζπει να «ςυνεργαςτοφν» για να πραγματοποιθκεί μια παράςταςθ 
(ςκθνογραφία, μουςικι, κοςτοφμια, ςκθνοκεςία, φωτιςμοί κ.α.).  

8/3/2013: ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Σο Μάρτιο οι μακθτζσ τθσ Α΄και Β΄τάξης δθμοτικοφ κα επιςκεφτοφν τθν 
Μελιςςοκομικι εταιρία (Πιττασ Α.Ε.) ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ετιςιου ςχεδίου 
εργαςίασ (prοject) για το μζλι. Σα παιδιά κα γνωρίςουν τθ διαδικαςία 
επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ και προϊκθςθσ των προιόντων του μελιοφ. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ» (ΜΑΡΣΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ) 

Η Γ΄ τάξη δημοτικού των Μοντεσσοριανών σχολείων κα πραγματοποιιςει ομαδικι 
εργαςία με κζμα τθν ιςτορία και τα ακλιματα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων από τθν 
ζναρξθ τουσ ζωσ και τθ ςθμερινι εποχι. 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ο ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»  

Η Γ΄ τάξη δημοτικού των Μοντεσσοριανών σχολείων κα πραγματοποιιςει ομαδικι 
εργαςία με κζμα τον πολιτιςμό των αρχαίων Ελλινων, όπωσ τθ μόρφωςθ , το 
παιχνίδι, τθν ενδυμαςία, το πολίτευμα, τθ διαςκζδαςθ (ςυμπόςια), τισ τζχνεσ, τθν 
τεχνολογία και τθ κρθςκεία τουσ. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ 

Οι μακθτζσ τθσ Σ’ τάξης ςυμμετζχουν φζτοσ ςτον διαγωνιςμό ¨Ζνασ πλανιτθσ... 
μια ευκαιρία» που διοργανϊνεται από τθν Πρωτοβάκμια Ν. ερρϊν και τθν ΕΡΣ. τα 
πλαίςια του διαγωνιςμοφ αυτοφ δθμιοφργθςαν μια ταινία μικροφ μικουσ με τίτλο 
«Δεν είναι ζτςι... αν και ζτςι νομίηετε» με κζμα τθν ενδοςχολικι βία και το 
ρατςιςμό. Σο Μάρτιο κα προβλθκεί θ ταινία ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. 

13.03.13 ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Σθν Σετάρτθ 13 Μαρτίου 2013 κα γίνει θ ενθμζρωςθ ελζγχων προόδου βϋτριμινου 
ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ. 

15.03.13 ΑΠΟΚΡΙΕ 

Σθν Παραςκευι 15 Μαρτίου οι μακθτζσ του ςχολείου τισ δυο τελευταίεσ ϊρεσ του 
ωρολογίου προγράμματοσ  κα αναβιϊςουν τα ζκιμα τθσ Αποκριάσ  γιορτάηοντασ και 
διαςκεδάηοντασ ςτθν τάξθ. 

ΓΙΟΡΣΗ 25Ης ΜΑΡΣΙΟΤ  22.03.13 

Σθν θμζρα αυτι τα παιδιά κα παρακολουκιςουν τθ γιορτι  ςτθν οποία ςυμμετζχει 
όλο το ςχολείο. Θα παίξουν φλογζρα , κα τραγουδιςουν και κα πουν ποιιματα 



όλεσ οι τάξεισ του ςχολείου. Σθ γιορτι κα ςυνοδεφςει με τθ μουςικι τθσ θ Μεγάλθ 
Ορχιςτρα του ςχολείου 

25/3/2013: ΠΑΡΕΛΑΗ 

Οι μακθτζσ του Νθπιαγωγείου και του Δθμοτικοφ κα παρελάςουν με τθ  μπάντα του 
ςχολείου ςτθν πόλθ των Αχαρνϊν. 

 

 


