
«Πρόσφατες εικόνες και 
αναμνήσεις από το σχολείο 

μου…» 

Μονάδες  1, 2 & 3 



Τα μικρά πιγκουϊνάκια, σας 
καλωσορίζουν στη μονάδα τους… 



 

Τα χαρούμενα ταμπλό μας,  στολίζουν 
τον κοινόχρηστο χώρο μας και τα 

δωμάτια μας… 



Η Κολλητική μας… 

«Τα αξεσουάρ του χειμώνα» 
Με γαντάκια και σκουφιά θα’μαι 

πάντα στα ζεστά! 

«Ο χιονάνθρωπος» 
Είμαι ο χιονάνθρωπος παιδιά έχω ένα 

καρότο για μύτη και για  μάτια δυο 
κουμπιά…. 



Κολλητική &Χειροτεχνίες 

«Τα χελωνάκια» 
Μα τι αργά που περπατούν είναι βαρύ 

το σπιτάκι τους γιατί το κουβαλούν 

 

«Χρώματα και Σχήματα» 



Ελεύθερη ζωγραφική… 



Μαμά και μπαμπά, 
 

Με το αποτύπωμα μου αυτό γλυκά σας 
χαιρετώ… 

Αυτές ήταν οι δουλίτσες μας, που κάναμε στο 
σχολειό…. 

Και μέχρι να έρθει η ώρα να σμίξουμε ξανά… 
Θα φροντίζω τα χεράκια μου να έχω καθαρά! 

 



Οι μικροί Ζωγράφοι,  σας 

καλωσορίζουν στην μονάδα τους… 

«Ο Χιονάνθρωπος» 
Μικτές τεχνικές: Ζωγραφική με κολλάζ διάφορων υλικών 

και αντικειμένων 



Η Κολλητική μας…. 

«Κολοκύθες γλυκιές 
για σουπίτσες 

ζεστές» 



«Αρκουδίτσα κοιμισμένη, ξυπνά και 
είναι πεινασμένη…. 
Μέλι βρίσκει στο λεπτό, που είναι 
γλυκό μα και λαχταριστό» 

Κολλητική - Ζωγραφική 



Οι Αμυγδαλιές μας…. 

«Η νυφούλα του χιονιά» 
Μικτή τεχνική: Ζωγραφική & 

Κολλητική 

«Το κλαδί  της Αμυγδαλιάς» 
Ζωγραφική 

«Αμυγδαλίτσα ανθισμένη» 
Ζωγραφική 

«Ο Βοριάς , η Αμυγδαλιά & η μαμά της»  
Κούκλες για το κουκλοθέατρο της Αμυγδαλιάς 

«Η Αμυγδαλιά του σχολείου μας» 



Οι Αλκυόνες μας… 

«Αλκυόνη» 
Κατασκευή 

Το θαλάσσιο πουλί που γεννάει τα 
αυγά του στα βράχια 

«Αλκυόνη στα βράχια» 
Κολλητική - Ζωγραφική 

«Αλκυόνη σε πιάτο» 
Κατασκευή 



Ζωγραφική σε πλαίσιο & ελεύθερη ζωγραφική 

«Η Γειτονιά μου» 
Ζωγραφική σε πλαίσιο 

«Ελεύθερη ζωγραφική» 



Τα κεντήματα μας… 

«Χιονισμένα Ελατάκια» 

«Τα δεντράκια του Χειμώνα» 

«Χειμωνιάτικα κεντήματα» 

Με τις δουλίτσες μας αυτές 
σας αποχαιρετούμε, και 
ευχόμαστε γρήγορα και 

πάλι να τα πούμε… 



Μονάδα 3 
Οι μικροί καλλιτέχνες, σας καλωσορίζουν στην 

μονάδα τους… 

«Φύση & Τέχνη» 
Ζωγραφική σε φυσικό φύλλο 

«Μικτή τεχνική» 
Ζωγραφική – Χαρτοκοπτική – 

Ψηφιδωτό – Σταμπωτό - 
Κολλητική 



Η ζωγραφική μας & και οι τεχνικές τους… 

«Χειμώνας» 
Ζωγραφική με πινέλο 

Ελεύθερη ζωγραφική με 
πινέλο 



Τα σουπλά μας… 

«Ο εαυτός μου και  
το σπίτι μου» 

Ξυλομπογιά & Κιμωλία 

«Το δικό μου 
 ξεχωριστό σουπλά» 

Μικτές τεχνικές 

«Το σουπλά των 
χρωμάτων» 
Ξυλομπογιά 



Δημιουργίες με Σχήματα και Χρώματα… 

«Πώς βλέπω το σπίτι μου 
απ’ έξω» 

Χαρτοκοπτική – Κολλητική – 
Ζωγραφική (σύνθεση με τα 

σχήματα) 

«Ο εαυτός μου με σχήματα» 
Χαρτοκοπτική – Ζωγραφική – 

Κολλητική (σύνθεση με σχήματα) 

«Η πόλη μου την ημέρα 
και τη νύχτα» 

Κολλητική - 
Χαρτοκοπτική 

«Παιχνίδια με σχήματα» 



«Η Αλκυόνη στο κλαδί» 
Ζωγραφική - Κολλητική 

«Η Αλκυόνη» 
Ψηφιδωτό κολλητική 

Οι Αλκυόνες μας… 



Ζωγραφίζω την οικογένεια μου & 
τον εαυτό μου… 

«Η οικογένεια μου» 
Ζωγραφική 

«Ο εαυτός μου» 
Σταμπωτά σχέδια 

Ήρθε και η σειρά μας, να πούμε 
αντίο για όσο είναι κλειστό το 
σχολείο, όμως σίγουρα στα 
δωμάτια θα γυρίσουμε και νέες 
περιπέτειες θα γνωρίσουμε… 



Αγαπητοί μας γονείς και μικρά μας παιδιά, 
 

Ευχόμαστε οι δουλίτσες μας να σας κρατήσουν συντροφιά 
μέχρι να βρεθούμε ξανά… 

Ήταν οι εργασίες μας για το λίγο διάστημα που το σχολείο 
έμεινε ανοιχτό… 

Όμως σύντομα θα ανταμώσουμε πάλι, χωρίς άλλες σκοτούρες 
στο κεφάλι… 

Μέχρι τότε θα επικοινωνούμε ηλεκτρονικά , με παιχνίδια 
δραστηριότητες, παραμύθια και άλλα πολλά! 


