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PRESENTATIONS BY
ARCTUROS
Στις 12 Ιουνίου, ο μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός
οργανισμός "Αρκτούρος" θα παραδώσει εκπαιδευτικά,
διαδραστικά, online σεμινάρια για τα παιδιά του δημοτικού και
του γυμνασίου, με τίτλο: "Δάσος: πηγή νερού και ζωής" και "Το
μυστήριο της μικρής αρκούδας". Τα σεμινάρια θα λάβουν μέρος
κατά την διάρκεια των μαθημάτων. 

ETWINING  
Τα τμήματα του Νηπιαγωγείου ταξίδεψαν με το «καράβι των
σπόρων» που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του
προγράμματος «Από τον σπόρο στον καρπό…μια Ελλάδα στη
χούφτα μου κρατώ». Στο ταξίδι τους έμαθαν για την ανάπτυξη των
φυτών, τον τρύγο, τη σπορά, το λιομάζωμα και αντάλλαξαν
ψηφιακά ιδέες με Νηπιαγωγεία της Ελλάδας.
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

SUGGESTION 
To Bobos Family Radio είναι ένας διαδικτυακός ραδιοφωνικός
σταθμός αφιερωμένος σε ολόκληρη την οικογένεια με στόχο την
εκπαιδευτική και ποιοτική ψυχαγωγία των ακροατών του, μέσω
μιας σειράς ειδικά σχεδιασμένων παιδικών εκπομπών και ενός
προσεκτικά επιλεγμένου μουσικού προγράμματος. Follow the link:

https://www.bobosartsfestival.com/ 

ΔLIBRARY 4 ALL
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Library4all

(https://libraryforall.org/) θα δωρίσει στο σχολείο μας βιβλία για
τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. (Έπεται δωρεά και
για το νηπιαγωγείο). Τα βιβλία θα τα παραλάβουμε μέσα στον
Ιούνιο.

Δ"MUPPET SHOW "
Το τμήμα β2, υπό την επίβλεψη της εκπ/κού Πέτρας
Γιαννησοπούλου, συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο
κατασκευής χειροποίητης κούκλας από το Ίδρυμα "Καίτη
Λασκαρίδη" και το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας "Πράσσειν Άλογα".
Οι μαθητές κατασκεύασαν τις δικές τους κούκλες, τις εμψύχωσαν
και πραγματοποίησαν δραματική αναπαράσταση κάνοντας έναν
μικρό αυτοσχεδιασμό. 

MUSIC
Το τμήμα του προνηπίου, υπό την επίβλεψη της Έλσας Ασπιώτη,
επισκέφτηκε το Julianapark, όπου πραγματοποιήθηκε ανάγνωση του
μουσικού βιβλίου: "Ο πρώτος μου Βαν Γκογκ". Συζητήθηκε το πως η
μουσική μπορεί να εμπνεύσει τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν
και στην συνεχεία, ακούγοντας μελωδίες του Μότσαρτ και του
Τσαϊκόφσκι, οι μαθητές αποτύπωσαν ζωγραφικά δικές τους
δημιουργίες έχοντας παράλληλα οπτικά ερεθίσματα της φύσης που
παρατηρούσαν γύρω τους. 

Ελληνικού Σχολείου Ουτρέχτης

Επιμέλεια: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, "Οδυσσέας"

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! 


