
 

Το πρόγραμμά μας  κλείνει με 
μια  θεατρική παράσταση: «Ο 
λύκος ξαναγύρισε –πάρτι 
έκπληξη». Αφορμή  στάθηκε 
το βιβλίο του Pennart Geof-
froy de :  «Ο λύκος ξαναγύρι-
σε». Με την πολύτιμη βοήθεια 
της θεατρολόγου του σχολεί-
ου μας κ.Πετρομιχελάκη Αθη-
νάς, φτιάξαμε τη δική μας 
παραμυθοσαλάτα. Γνωστοί 
ήρωες παραμυθιών  συνα-
ντιούνται για να υποδεχτούν 
τον Καλό Λύκο… η συνέχεια 
την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015. 

Οι δασκάλες   

Καραγιωργάκη Ειρήνη ,   

Τρίκα Μαρία,  

Χατζάκη Δέσποινα 

Τη φετινή σχολική χρονιά οι 
μαθητές των Β1 και Β3 τμη-
μάτων του 12ου Δ.Σ. Ζωγρά-
φου υλοποίησαν ένα πολιτι-
στικό πρόγραμμα -
πρόγραμμα etwinning na-
tional με τίτλο «Παραμύθι 
μύθι μύθιι , το κουκί και 
το ...ποντίκι». Στόχος του 
προγράμματος  ήταν η εξοι-
κείωση των μαθητών με τις 
αφηγηματικές δομές των πα-
ραμυθιών, η δημιουργία  δι-
κών τους παραμυθιών , η  
παρουσίασή τους ψηφιακά 
και εικαστικά. Οι μαθητές 
εργάστηκαν σε ομάδες , επι-
κοινώνησαν και συν-
έγραψαν με τους συμμαθητές 
του άλλου τμήματος αλλά 
και του συνεργαζόμενου σχο-
λείου( 14ου Δ.Σ. Ηρακλείου 
Αττικής). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΘΙ ΜΥΘΙ ΜΥΘΙ, ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ...ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Μου άρεσε πιο πολύ που 
μιλήσαμε μέσω skype με τα 
παιδιά από το σχολείο του 
Ν.Ηρακλείου.» 

Θοδωρής Κ. 

«Το πρόγραμμα μου άρεσε 
πολύ επειδή είχε μέσα παρα-
μύθια.Τα παραμύθια σε μετα-
φέρουν σε φανταστικούς κό-
σμους». Κωνσταντίνος Σ. 

«Μου άρεσε το παραμύθι! 
Μου άρεσε όταν ήμασταν 

σε ομάδες και η κάθε ομάδα 
έφτιαχνε από μια ζωγραφιά με το 
ποντίκι.» 

Λυδία Π. 

«Ήταν τέλειο αυτό το πρόγραμμα. 
Πιο πολύ μου άρεσε  όταν γράψα-
με τα παραμύθια». 

Εύα Μ. 

«Πριν δύο μήνες μιλήσαμε με το 
σχολείο του Ηρακλείου μέσω 
skype. Μετά τους κάναμε  ερωτή-
σεις και εκείνοι  σε εμάς». Γιώργος 

«Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ! 
Όμως το πιο ωραίο απ’ όλα  
ήταν όταν όλοι μαζί φτιάξαμε 
την ιστορία με τα βοτσαλάκι-

α».  Άρτεμις Μ. 

«Μου άρεσε που κάναμε ομα-
δικά παραμύθια, συνεργαστή-
καμε  με το άλλο σχολείο και 
γνώρισα άλλα παιδιά». 

Κωνσταντίνος Μ. 

12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
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«ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ» 

Ο λύκος ξαναγύρισε  -
Pennart Geoffroy de -

Εκδόσεις Παπαδόπουλος  

Μάιος — Ιούνιος  2015  



Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 
επισκεφτήκαμε το Μουσείο 
Γουναρόπουλου . Περάσαμε 
πολύ ωραία. Μας έδειξαν 
πίνακες του Γουναρόπου-
λου. Με τα πρόσωπα από 
τους πίνακες φτιάξαμε μια 
φανταστική ιστορία. Αφού 
τελειώσαμε με την ωραία 
ιστορία, μας έκαναν διάφο-
ρες ερωτήσεις για τους πίνα-
κες του ζωγράφου. Μετά μας 
είπαν να πάρουμε ένα φύλ-
λο χαρτί από το μπλοκ ζω-
γραφικής μας και να ζωγρα-

φίσουμε  αυτόν τον πίνα-
κα που μας άρεσε περισ-
σότερο. Ήταν μια χαρού-
μενη μέρα  και περάσαμε 
τέλεια!  

Χάρης Ρ. 

 

«Στο Μουσείο Γουναρό-
πουλου μου άρεσαν οι 
πίνακες. Είχαν ωραία 
χρώματα . Θα ήθελα να 
ξαναπάω». 

Ηλιάννα Γ. 

Μια φορά και έναν καιρό 
υπήρχαν δυο ομάδες που 
έπαιζαν ποδόσφαιρο. Μια 
μέρα συναντήθηκαν και 
συναγωνίστηκαν. Ο αγώ-
νας ήταν συγκλονιστι-
κός… 

Κωνσταντίνος Μ. 

Το αγαπημένο  μου βι-
βλίο είναι «Χίλιες και 
μια νύχτες.» Έχει μέσα 
΄τα καλύτερα παραμύ-
θια  του κόσμου. Ένα 
από τα αγαπημένα μου 
παραμύθια είναι ο 
«Αλαντίν» 

 

Ηλιάννα Γ. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΧΕΛΩΝΙΑΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΑΓΟΥΔΕΝΙΑΣ 
ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ 

Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ 

Δώδεκα ήταν κι όλοι 
εκλεκτοί, στον 
Όλυμπο ζούσαν οι 
τυχεροί , Τιτάνες πά-
λεψαν , της Γαίας τα 
παιδιά , στα Τάρτα-
ρα στείλαν τα’ ανή-
μερα θεριά. Γίναν 
κυρίαρχοι του κό-
σμου αυτού όριζαν 
τη γη , τα πουλιά τ΄ουρανού. 

Θοδωρής Κ.  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι 
που το έλεγαν Άννα. Μια μέρα καθώς γύριζε 
από το σχολείο έτρωγε μια μπανάνα επειδή 
πεινούσε. Μόλις την έφαγε πέταξε την μπανα-
νόφλουδα  στο δρόμο. Όταν έφτασε στο σπίτι 
ένιωσε πολύ άσχημα για την πράξη της. Πήγε 
στο δωμάτιό της και άρχισε να σκέφτεται τι θα 
μπορούσε να πάθει  όποιος πατούσε  την μπα-
νανόφλουδα. Ποιος άραγε θα την πατήσει; 
Μήπως ένας ζαχαροπλάστης, ένας στρατηγός, 
μια νύφη , ο διευθυντής του τσίρκου ή … ;  

Κωνσταντίνα Λ.  

ΣΕΛΙΔΑ 2 «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ» 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Χίλιες και μία νύχτες 

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ Φ. ΜΑΝ-
ΔΗΛΑΡΑ 



Θάλασσα όνειρο, θάλασσα «λάδι», 

στο νερό βρίσκομαι το γαλανό. 

Βρέχομαι, πιτσιλώ, μέσα βουτάω 

έξω δε θέλω να βγω. 

 

Ψάρια και βότσαλα, μικρές γαρίδες, 

φύκια και όστρακα μες στο βυθό. 

Είναι παράδεισος, είναι μαγεία 

όταν τη μάσκα φορώ. 

Βάσω Ηλιάδη 

 

Όπως η μέλισσα γύρω από 
ένα άγριο  

λουλούδι, όμοια κ' εγώ. Τρι-
γυρίζω  

διαρκώς γύρω απ' τη λέξη. 

Ευχαριστώ τις μακριές σειρές  

των προγόνων, που δούλε-
ψαν τη φωνή,  

την τεμαχίσαν σε κρίκους, την 
κάμαν  

νοήματα, τη σφυρηλάτησαν 
όπως  

το χρυσάφι οι μεταλλουργοί 
κ' έγινε  

Όμηροι, Αισχύλοι, Ευαγγέλια  

κι άλλα κοσμήματα.  

Με το νήμα  

των λέξεων, αυτόν το χρυσό  

του χρυσού, που βγαίνει απ' 
τα βάθη  

της καρδιάς μου, συνδέομαι 
συμμετέχω  

στον κόσμο.  

Σκεφτείτε: 

Είπα και έγραψα «Αγαπώ». 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος 

πες πέτρες. Όταν χάσει ένα παι-
δί παίζει το άλλο. Ύστερα κάνει 
το ίδιο και με τις υπόλοιπες πέ-
τρες πιάνοντας από κάτω δύο 
πέτρες. Το ίδιο κάνει πιάνοντας 
από κάτω τρεις πέτρες και μετά 
με τέσσερις. Μετά περνάμε στη 
πιο δύσκολη φάση . Ενώνουμε 
τις δύο παλάμες μας , βάζουμε 
μέσα τις πέντε πέτρες , τις πετά-
με στον αέρα και καθώς οι πέ-
τρες  πέφτουν  από ψηλά με μια 

1.Πεντόβολα  

Παίζεται από δυο παιδιά. Το 
κάθε παιδί  έχει πέντε πέτρες στο 
μέγεθος ενός μεγάλου φουντου-
κιού. Αυτός που ξεκινά πρώτος 
πετάει μια πέτρα από τις πέντε 
στον αέρα και μια γρήγορη κί-
νηση προσπαθεί να  πάρει μια 
άλλη, Συγχρόνως προσπαθεί να 
πιάσει και την άλλη που πέφτει. 
Κάνει το ίδιο και με τις υπόλοι-

γρήγορη κίνηση γυρίζουμε 
τα χέρια στην απάνω πλευ-
ρά και προσπαθούμε να πιά-
σουμε τις πέντε πέτρες που 
πέφτουν.  

 

Κωνσταντίνος Σ.  

 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΑΝ 

                         ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Στο μάθημα της Γεω-
γραφίας: 

-Τάκη δείξε μας στο 
χάρτη πού είναι η Αμε-
ρική. 

-Εδώ. 

-Μπράβο παιδί μου ! 
Τοτέ για πες μας  εσύ 
ποιος ανακάλυψε την 
Αμερική; 

-Ο Τάκης κυρία! 

Καθαρίζοντας μια νοι-
κοκυρά το μπαλκόνι 
της , της πέφτει μια 
γλάστρα στο κεφάλι 
ενός περαστικού. 

-Καλά κυρά μου στρα-
βομάρα  έχεις; 

-Ε, όχι και στραβομά-
ρα! Δε σε πέτυχα; 

Ο Τοτός γυρνάει από 
το σχολείο  και λέει στη 
μαμά του:  

-Μαμά πάω να παίξω 
στην παιδική χαρά. 

-Με το καινούριο πα-
ντελονάκι; 

-Όχι με τους φίλους 
μου! 

ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ  

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ Β1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  



3. Κουτσό  

Ένα παιδί σχεδιάζει στο πάτωμα τετραγωνάκια που κάθε φορά η 

σειρά τους είναι ένα, δύο , ένα , δύο, με αριθμούς μέχρι το δέκα. 

Τα υπόλοιπα παιδιά με τη σειρά ρίχνουν μια πετρούλα και άμα η 

πετρούλα φτάσει σε ένα μόνο κουτί, τότε πατάμε μόνο με το ένα 

πόδι και άμα φτάσει σε διπλό κουτί τότε πατάμε με τα δύο πόδια, 

Αυτός που θα πέσει έξω από τα κουτιά χάνει. Αυτός που θα πάει 

πρώτος στον αριθμό δέκα  θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού.  

 

Άρτεμις Μ.  

 Έχουν τα δάχτυλα 
και πόδι ούτε ένα . 
Τι είναι; 

( τα γάντια) 

Γιώργος Β. 

 

 Πάει πάει και πίσω 
δε γυρνάει .Τι εί-
ναι; 

 (το ποτάμι) 

  Πράσινο σπιτάκι, 
κόκκινα παραθυ-
ράκια, μέσα κατοι-
κούνε μαύρα αρα-
πάκια. Τι είναι; 

( το καρπούζι) 

 Δεν έχει στόμα , δε 
μιλάει, δόντια έχει , 
δε μασάει. Τι είναι; 

 ( η χτένα) 

Στέλλα Ζ. 

 Πάγκος δίπαγκος , 
τρίπαγκος, τετρα-
δοταβλόπαγκος! 

 Νερό λινάρι νερο-
λίναρο , νεροκα-
θαρολίναρο! 

 Γιώργος Β. 

 Φίλος φίλευε τον 
φίλο , τριαντάφυλ-
λο με φύλλο. 

 Καλημέρα καμη-
λάρη, καμηλάρη 
καλημέρα. 

 Στέλλα Ζ. 

 Ένα πράμα παρα-
ματάκι μ’ ένα πο-
δαράκι τι είναι;  

 ( μανιτάρι) 

 Ένα πουλί  χωρίς 
φτερά  ψυχή δεν  
έχει και πετά.. Τι 
είναι; 

 (χαρταετός) 

 Ο Μάης φέρνει 
τα σπαρτά, ο 
Μάης τα χαλάει. 

 Ζήσε Μάη μου 
να φας τριφύλλι.  

Στέλλα Ζ. 

 Απρίλ’ Απρίλ’ 
αφόρετε, Μάη 
μου κανακάρη 
όλο τον κόσμο 
γέμισες στ’ άνθη 
και στα λουλού-
δια. 

 Εμπήκε ο Μάης 
μήνας , ο μήνας 
με τα τριαντά-
φυλλα κι ο Απρί-
λης με τα ρόδα. 

Κωνσταντίνος Λ. 

 Ο Μάης ρίχνει 
τη δροσιά και ο 
Απρίλης τα λου-
λούδια. 

Γιώργος Β.  

                 ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ – ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  

2. Μπιζ 

Ένα παιδί στέκεται με γυρισμέ-
νη πλάτη και κρύβει τα μάτια 
του με το ένα χέρι. Το ένα χέρι 
σχηματίζει ορθή γωνία με  το 
άλλο χέρι και η παλάμη είναι 
στραμμένη προς την πλάτη. Τα 
άλλα παιδιά τον χτυπάνε ελα-
φρά στην παλάμη. Το παιδί  
που τα φυλάει πρέπει να μαντέ-
ψει ποιος τον χτύπησε. Την ώρα 
που το ένα παιδί χτυπάει την 
παλάμη του άλλου,  όλα  τα παι-
διά αρχίζουν  να κάνουν μπιι-
ιιζ!!!! Και κουνάνε το δάχτυλο. 

 

Κωνσταντίνος   


