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Προσέλευση παιδιών- Παιχνίδια σε γωνιές
Ελεύθερη απασχόληση

Πρωινό γεύμα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής,
ελεύθερες ανακοινώσεις και προσευχή

Α ’ κ α ι Β ’ οργανωμένη δραστηριότητα

Διάλειμμα
Γ ’ οργανωμένη δραστηριότητα
Προετοιμασία γεύματος
Γεύμα\Φρούτο
Ελεύθερη απασχόληση-Ανάπαυση
Μεσημβρινός ύπνος παιδιών (για όποιες οικογένειες το επιθυμούν)
Δημιουργικές δράσεις (Εικαστικά\Κουκλοθέατρο\Θεατρικό παιχνίδι)
Αναχώρηση παιδιών
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Προσέλευση παιδιών. Ελεύθερη απασχόληση.
Μεσημβρινός ύπνος (για όποιες οικογένειες το επιθυμούν)
Δημιουργικές δράσεις (Εικαστικά\Κουκλοθέατρο\Θεατρικό παιχνίδι)

Απογευματινό

Α ’ οργανωμένη δραστηριότητα

Β ’ οργανωμένη δραστηριότητα

Φαγητό

Διάλειμμα

Γ ’ οργανωμένη δραστηριότητα

Ελεύθερη απασχόληση. Αναχώρηση παιδιών.
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Ο χρόνος της ελεύθερης απασχόλησης εμπλουτίζεται πάντα με προτάσεις συμμετοχής σε θεατρικά
παιχνίδια, μουσικοκινητικές δράσεις, κουκλοθέατρο, χορό, προβολές, αφηγήσεις παραμυθιών και
κινητικά παιχνίδια.
Στην τήρηση του ωρολογίου προγράμματος ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές σύμφωνα με την
αναγκαιότητα της κάθε ημέρας.
Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων προτείνεται από την/τον Νηπιαγωγό το θέμα και
ο τρόπος ανάπτυξης του, σύμφωνα με το επίπεδο των παιδιών και τη δυναμική της ομάδας.
Από το μηνιαίο πρόγραμμα του Τμήματος καθορίζονται τα ημερήσια θέματα, επιλέγονται και
προετοιμάζονται οι αντίστοιχες δραστηριότητες. Κάθε μήνα παραλαμβάνουν οι γονείς αναλυτικά το
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σ’ όλους τους γνωστικούς τομείς.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά παραλαμβάνουν φάκελο με όλα τα έργα τους.
Από τη Διεύθυνση του παιδικού σταθμού «Μικροί Μάγειρες» οργανώνονται επισκέψεις σε εξωτερικούς
χώρους, μουσεία, εκθέσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών γλυκισμάτων,
βιομηχανικές μονάδες.
Στα τμήματα προνηπίων, παρέχονται επίσης μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και μαθήματα
εξοικείωσης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την Αγγλική Γλώσσα με αντίστοιχους
εξειδικευμένους Εκπαιδευτικούς.
Το κάθε παιδί φέρει καθημερινά μαζί του ένα φάκελο «επικοινωνίας», που δίνει στο γονιό τη δυνατότητα
ενημέρωσης για τη διατροφή του, τη συμπεριφορά του και γενικά περιέχει πληροφορίες για τη σχολική
του ζωή.
Όλο το μαθησιακό υλικό εργασιών των παιδιών (για τα μαθηματικά, την προγραφή, τις ασκήσεις
προανάγνωσης, τη μουσική, τα αγγλικά, τους υπολογιστές, το αναμνηστικό λεύκωμα και των διαφόρων
projects) δίνονται βιβλιοδετημένα στα παιδιά στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Αποφεύγονται προσελεύσεις και αποχωρήσεις παιδιών από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και από τις
18:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ.

