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Τα παιδιά απασχολούνται με διάφορα 
παιδαγωγικά παιχνίδια 







Φτιάχνουν χειροτεχνίες και κατασκευές





Ζωγραφική με πινέλο





Ταυτίσεις  εικόνα-εικόνα





Ταυτίσεις εικόνα-αντικείμενο



Η ημερήσια ρουτίνα μας



Παιχνίδια στην αυλή





Θέμα : «Το φθινόπωρο»
Δοκιμάζουμε τα φρούτα του φθινοπώρου



Παιχνίδια για την ενίσχυση της λεπτής 
κινητικότητας



Γλωσσικές δραστηριότητες



Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους παίζοντας



Μαθηματικές δραστηριότητες



Μαθαίνουμε τα σχήματα



Θέμα : «Η ελιά»



Με τους μικρούς μας μάγειρες φτιάξαμε 
ελαιόψωμο



Το φάγαμε και γράψαμε την συνταγή!



Μια βόλτα στην εκκλησία της γειτονιάς 
μας



Γιορτάζουμε τα γενέθλια τρώγοντας και 
χορεύοντας





Θέμα: « Η σπορά»



Μια βόλτα στην γειτονιά μας



Η εκδρομή μας στον παιδότοπο





Ζωγραφίζουμε μανιωδώς τα χριστουγεννιάτικα 
στολίδια μας



Η χριστουγεννιάτικη γιορτούλα μας με βοηθούς 
μικρούς και μεγάλους





Κόψαμε την βασιλόπιτα και ψάξαμε το φλουρί!



Διαβάζουμε παραμυθάκια και τα 
δραματοποιούμε



Θέμα : «Χειμώνας» 
Διάφορες χειμωνιάτικες κατασκευές



Ομάδα ψυχονικητικής με την ψυχολόγο του 
νηπιαγωγείου μας



Σωματογνωσία και παιχνίδι



Ομαδική εργασία «4 εποχές»



Μουσική αφηγηματική παράσταση στα πλαίσια 
των αποκριάτικων εκδηλώσεων



Τα μικρά καρναβαλάκια μας!



Θέμα : «Η αμυγδαλιά»



Θέμα : «Ο εαυτός μου-το σώμα μου»





Θέμα : «Στοματική υγιεινή»





Βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς μας



Εκδρομούλα στον παιδότοπο και στα 
γηπεδάκια



Εκδρομή στο πάρκο των δεινοσαύρων



Θέμα : «Διατροφή»
δοκιμάζουμε και μαντεύουμε διαφορετικές 

γεύσεις



Τραγουδάμε για την διατροφή



Στην κουζίνα του σχολείου φτιάχνουμε 
θρεπτικά μπισκοτάκια



Ομαδική εργασία  «Η μέρα και η νύχτα»



Θέμα : «Η οικογένεια μου»



Παίζουμε με τις φουσκίτσες



Θέμα : «Η ανακύκλωση»



Ακολουθούν κάποιες από τις κατασκευές 
που φτιάξαμε κατά τη διάρκεια της 

σχολικής μας χρονιάς!



4/10 Ημέρα των ζώων



Φθινοπωρινές δημιουργίες!



Τα φρούτα του φθινοπώρου



Εθνικές επέτειοι 



Η ελιά



Χριστουγεννιάτικες κατασκευές



Χειμωνιάτικες κατασκευές



Η αμυγδαλιά



Καρναβάλια



Στοματική υγιεινή



Οι ταυτότητες μας



Πασχαλινές κατασκευές



Το βιβλίο των σχημάτων μου



Άνοιξη



Κατασκευή πεταλούδας- Συμμετρία



Αποτύπωμα- ο κάκτος



Χρόνια πολλά μαμά!



Ήρθαν τα χελιδόνια



Κατασκευή- πασχαλίτσες στο φύλλο



Μέσα μεταφοράς



Ομαδική εργασία- οι 4 εποχές



Ομαδική εργασία- η λίμνη με τις πάπιες



Ομαδική εργασία- η κοιλάδα με τις πεταλούδες



Ομαδικές εργασίες για την διατροφή



Ομαδική εργασία - ανακύκλωση



Ομαδική εργασία- ο κήπος της φιλίας



Ομαδική εργασία- το δέντρο της φιλίας



Ομαδική εργασία- τα συναισθήματα


