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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Πώρ να γίνοςν
κίτπινερ οι
μπανάνερ σαρ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Πώρ υτιάξαμε
μούστο στο
σσολείο

ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Πρόγραμμα: Γνωρίζω τον εαυτό
μου και τους άλλους

Είναι ζνασ κφκλοσ που
κακόμαςτε ςε μαξιλάρια όλοι
μαηί. Εκεί ςυηθτάμε για τα
ςυναιςκιματά
μασ,
πώσ
νιώκουμε. Διαβάηουμε βιβλία,
κάνουμε καταςκευζσ, παίηουμε.
Κάνουμε κανόνεσ, το μπορώ και
το δεν μπορώ. Ηωγραφίηουμε
ουράνια τόξα.
ημείωμα της νηπιαγωγοφ
Θ εφθμερίδα τθσ τάξθσ μασ, εκδίδεται ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ
του
εκπαιδευτικοφ
πιλοτικοφ
προγράμματοσ τθσ Παιδαγωγικισ Φρενζ (Freinet), με
τθ ςυνεργαςία του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ
Πολιτικισ
του
ΤΠΠΕΘ,
του
Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου, του Γαλλικοφ Δικτφου Φρενζ (ICEM)
και τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ για τθ διάδοςθ τθσ
Παιδαγωγικισ Φρενζ ςτθν Ελλάδα «ΣΟ ΚΑΙΑΡΧΕΙΟ –
πειραματικοί ψθλαφιςμοί για ζνα ςχολείο τθσ
κοινότθτασ».
το πλαίςιο του ίδιου προγράμματοσ υλοποιοφμε και
τα προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων: 1)
Αγωγισ Τγείασ «ΓΝΩΡΙΗΩ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΑΛΛΟΤ» ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Πρόλθψθσ κατά
των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ
Τγείασ Αργολίδασ «Ελπίδα Ηωισ», 2) Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «ΓΝΩΡΙΗΩ ΣΟΝ ΣΟΠΟ
ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ ΣΟΠΟΤ», ςε ςυνεργαςία με Εκνικά
Θεματικά Δίκτυα Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και
τθν Αειφορία κακϊσ και άλλα ςχολεία, ιδρφματα και
φορείσ.
Θ επιλογι του ονόματοσ, θ επιλογι των κεμάτων, τα
κείμενα, οι ηωγραφιζσ, θ επιλογι των εικόνων, ζγιναν
αποκλειςτικά από τα παιδιά, μζςα από το υμβοφλιο
τθσ τάξθσ.
Θ υπεφκυνθ νθπιαγωγόσ
Αγγελικι Ντζρτθ

Φτιάξαμε μια ομάδα που τθ
βαφτίςαμε
«ΟΤΡΑΝΙΟΣΟΞΕΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΛΙΟΝΣΑΡΙΩΝ».
Μασ αρζςει και περνάμε
πανζμορφα. Είμαςτε χαροφμενοι.
υντακτικι Ομάδα:
Κατερίνα Κ.
Γωγϊ Κ.
Αριάδνθ Μ.
Βάλια Ο.
Μιχαιλ - Άγγελοσ Π.
ταφροσ Π.
Ευκυμία .
Ιππολφτθ Σ.
Ανδρζασ Χ.
τζλλα Χ.
Παναγιϊτθσ Ψ.
ωτιρθσ - Νικθφόροσ Β.
Αλζξανδροσ Δ.
Γωγϊ Η.
Μαίρθ Κ.
Μαρίςια Κ.
Δθμιτρθσ Κ.
Παναγιϊτθσ Μ.
Δθμιτρθσ Μ.
Μαριτίνα Μ.
Διμθτρα Π.
Μελίνα .
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Πώρ να γίνοςν κίτπινερ οι μπανάνερ σαρ
Υλικά: μπανάνεσ, 1 μιλο κόκκινο, μία μαφρθ ςακοφλα ςκουπιδιών

πριν

μετά

 Πρϊτα κρατάμε ανοιχτι τθ
μαφρθ ςακοφλα ςκουπιδιϊν.
 Μετά βάηουμε μζςα ζνα κόκκινο
μιλο.
 Μετά βάηουμε μζςα τισ
μπανάνεσ που είναι πράςινεσ.
 Κλείνουμε τθ ςακοφλα και τθ
βάηουμε ςε ςκοτεινό μζροσ.
 Σισ αφινουμε για 5 θμζρεσ.
 Μόλισ περάςουν, βγάηουμε τισ
μπανάνεσ και ζχουν γίνει κίτρινεσ
και μποροφμε να τισ φάμε.

ΚΑΛΗ ΟΡΔΞΗ!
διατροφή
και υγεία

Πώρ υτιάξαμε μούστο στο σσολείο

 Βάηουμε μζςα ςε ζνα μπολ ζνα
ςουρωτιρι.
 Λιϊνουμε τα ςταφφλια, τα
ηουλάμε με τα χζρια μασ.
 Μετά βάηουμε το ηουμί μζςα ςε
ζνα μπουκάλι και το κλείνουμε.
 Βάηουμε το μπουκάλι ςε
ςκοτεινό μζροσ και το
αφινουμε για πολφ καιρό, για 3
μινεσ.
 Και ο μοφςτοσ γίνεται κραςί

ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΜΑ ΒΡΔ ΠΑΙΔΙΑ!!!

ΤΕΥΦΟΣ 1Ο

3 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζχουμε χαρά όταν ψθφίηουμε
όλοι όποιον κζλουμε.
Δεν αποφαςίηει μόνο ζνασ.
Εμείσ επιλζγουμε αρχθγό.
Δεν είναι ςωςτό να διαλζγει
μόνοσ του ζνασ και να διατάηει.
Μποροφμε να ςυηθτάμε και να
αποφαςίηουμε.

Ζφυγε το φκινόπωρο και
ιρκε ο χειμϊνασ. Πζφτουν τα
φφλλα.
Ο
ουρανόσ
είναι
ςυννεφιαςμζνοσ, κάνει κρφο και
ψιχαλίηει. Μπορεί να χιονίςει.
Φεφγουν
τα
αποδθμθτικά
πουλιά που είναι τα χελιδόνια
και πάνε ςτθν Αφρικι. τθν
παραλία τθσ Νζασ Κίου ιρκαν τα
φλαμίνγκο, κάτι ροη πουλιά με
μαφρο ράμφοσ.
«Σα φφλλα πζφτουν
πάνω ςτουσ φιόγκουσ
τθσ χαράσ»

Θ ειρινθ ζχει πολλά καλά.
Ζχουμε φαγθτό, ροφχα, νερό,
λουλοφδια, φίλουσ, ςχολεία,
ςπίτια, παποφτςια, ελευκερία,
μαγαηιά.
Νιϊκουμε ευτυχιςμζνοι και
χαροφμενοι όταν ζχουμε Ειρινθ.
Θζλουμε ΕΙΡΘΝΘ!
Να μθ γίνει άλλοσ πόλεμοσ, να
είναι πάντοτε ειρινθ
Να μθ ξανακάνουμε πόλεμο,
γιατί είναι κακό.

