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ΘΓΑΣΡΟ-ΥΟΡΟ-ΥΟΡΩΔΙΑ-ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ 

(ζπμιηθό έημξ 2010-11)  
 

1. Παναθμιμύζεζε ζεαηνηθήξ πανάζηαζεξ  

– Ο Σνηγςκμρανμύιεξ επηζηνέθεη…  
 

 
 

 
 

 

 

 

Παναθμιμοζήζαμε μηα πμιύ ςναία ζεαηνηθή πανάζηαζε ζημ 

θηκεμαημζέαηνμ: ΟΛΤΜΠΙΟΝ Τμ Νέμ ζέαηνμ Θεζ/κίθεξ 

πανμοζίαζε με ηε Νεακηθή Σθεκή ημο ημ ένγμ ημο Βαγγέιε 

Ηιηόπμοιμο: «Ο Σνηγςκμρανμύιεξ επηζηνέθεη».  

Ο Τνηγςκμρανμύιεξ, ημ δηαθμνεηηθό ράνη, έδεηλε ζηα παηδηά ηεκ 

απμδμπή ημο «άιιμο» θαη ημ ζεβαζμό ζημ δηαθμνεηηθό μέζα από 

ηα έλη βηβιία ημο. Ήνζε ηώνα γηα πνώηε θμνά θαη ζημ ζέαηνμ 

ακαδεηθκύμπκηαξ ςξ μεγαιύηενε ανεηή ηεκ «εκζοκαίζζεζε», 

δειαδή κα μπμνεί μ έκαξ κα μπαίκεη ζηε ζέζε ημο άιιμο θαη κα 

ημκ θαηακμεί.  

Ο ζθεκμζέηεξ Κονηάθμξ Ανγονόπμοιμξ, ακέβαζε ημ ένγμ με ηεκ 

ηεπκηθή ημο μαύνμο ζεάηνμο, δεμημονγώκηαξ έκα μαγηθό βοζό.  

Τα παηδηά παναθμιμοζώκηαξ ηεκ πανάζηαζε δεκ ήηακ παζεηηθμί 

ζεαηέξ, αιιά ζοκενγάηεξ ημο Τνηγςκμρανμύιε, μ μπμίμξ 

επέζηνερε γηα κα ζώζεη ημ βοζό… 

 

2. Η ζεαηνηθή ζθεκή ημο ζπμιείμο μαξ  
 

 

Σηε ζεαηνηθή ζθεκή ημο ζπμιείμο μαξ ηεκ μπμία 

πνεζημμπμημύμε από θμηκμύ με ημ 6μ Νεπηαγςγείμ θαη ημ 3μ 

Γομκάζημ (ζοζηεγάδμκηαη μαδί μαξ) ηα παηδηά μαξ ακέβαζακ 

θέημξ δηάθμνεξ μηθνέξ παναζηάζεηξ ζημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ 

ανπέξ Ιμοκίμο θαζώξ θαη ηεκ 28ε Οθηςβνίμο, ηεκ εμένα ημο 

εμνηαζμμύ ημο Πμιοηεπκείμο, ηα Υνηζημύγεκκα, ηεκ 25ε 

Μανηίμο θαη ηεκ Παγθόζμηα Ημένα ημο Παηδημύ. 

 
 

 

3. Φεζηηβάι Παηδηθώκ Υμνεοηηθώκ ογθνμηεμάηςκ Δήμμο Γοόζμμο 
 

 

 

16μ ΦΓΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΓΤΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ  

Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ θαη Λοθείςκ ημο κ. Θεζ/κίθεξ 
 

Σημ θεζηηβάι αοηό, ημ μπμίμ δημνγακώκεη θάζε πνόκμ μ 

ύιιμγμξ Πηοπημύπςκ ηςκ πμιώκ Φοζηθήξ Αγςγήξ με 

εηδηθόηεηα παναδμζηαθώκ πμνώκ Βόνεηαξ Γιιάδαξ, πήνε 

μένμξ θαη ε πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ γηα 7ε 

ζοκεπόμεκε πνμκηά, με 2 ημήμαηα θαη 35 πμνεοηέξ μαξ από ηηξ 

Γ', Δ', Γ', ΣΤ' ηάλεηξ με μεγάιε πανά. Τεκ επημέιεηα ηεξ 

μμάδαξ είπε ε θα Μπαδέμε Μανία.  
 



 63 

4. Φεζηηβάι Παηδηθώκ Υμνεοηηθώκ ογθνμηεμάηςκ Δήμμο οθεώκ 
 

19μ ΦΓΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΓΤΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ  
 

Σημ θεζηηβάι αοηό, ημ μπμίμ ζοκδημνγάκςζε με ημ Δήμμ 

Σοθεώκ ημ Γνγαζηήνη Παναδμζηαθώκ Υμνώκ Δαζθάιςκ-

Νεπηαγςγώκ Θεζ/κίθεξ ζομμεηείπακ 160 ζογθνμηήμαηα, πήνε 

μένμξ γηα 9ε ζοκεπόμεκε πνμκηά θαη ε πμνεοηηθή μμάδα ημο 

ζπμιείμο μαξ με 2 ημήμαηα θαη 38 πμνεοηέξ μαξ ηεξ Α θαη Β 

ηάλεξ, με μεγάιε πανά. Τα έζμδα δηαηέζεθακ ζηεκ «Υπενεζία 

Αηόμςκ με Ακαπενία Σοθεώκ» θαη ημ «Σύιιμγμ Αζιμύμεκςκ 

Αηόμςκ με Γηδηθέξ Ακάγθεξ “Ο Φίιηππμξ”». Τεκ επημέιεηα ηεξ 

μμάδαξ είπε ε θα Μπαδέμε Μανία.  

 

 

 

 

 

4. Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνςδία ημο ζπμιείμο μαξ 
 

 

 
 

 

Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνςδία μαξ, ε μπμία απμηειείημ ημ ζπ. 

έημξ (2010-11) από 35 μαζεηέξ ηεξ Γ' ςξ Σ' ηάλεξ θαη 

κέα μμοζηθό με μνγακηθή ζέζε ζημ ζπμιείμ ηεκ θα Καιασηδή 

Γοαγγειία ζομμεηείπε θέημξ με μεγάιε επηηοπία:  

 Σε όιεξ ηηξ παναζηάζεηξ θη εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο.  

 Σηε γημνηή οπμδμπήξ (Απνίιημξ 2011, ζημ Grand Hotel 

Palace), ηςκ 37 λέκςκ εθπ/θώκ θαη 21 λέκςκ 

μαζεηώκ από 13 εονςπασθέξ πώνεξ, ζηα πιαίζηα ημο 

πνμγνάμμαημξ Eco-citizens of Common Europe, ζημ 

μπμίμ ζομμεηείπαμε.  

 Σημ πιαίζημ ηεξ ηειηθήξ δνάζεξ ημο εονςπ. ένγμο 

MORE (music-orality-roots-europe), ζημ Μέγανμ 

Μμοζηθήξ Θεζ/κίθεξ, ηέιε Μαΐμο 2011, ζηεκ έκανλε 

εκόξ εονςπασθμύ ζομπμζίμο εθπ/ζεξ εθπαηδεοηώκ με 

ζέμα: Traditional music as tool for intercultural 

education (Η παναδμζηαθή μμοζηθή ςξ ενγαιείμ γηα ηε 

δηαπμιηηηζμηθή εθπ/ζε). 
 

5. Γπίζθερε ζημκ θηκεμαημγνάθμ 
 

Παναθμιμοζήζαμε ηεκ θηκεμαημγναθηθή ηαηκία θηκμομέκςκ 

ζπεδίςκ Toy Story 3 ζημ θηκεμαημγνάθμ: ΦΑΡΓΚΑΝΗ.  

Λίγα ιόγηα γηα ηεκ ηαηκία: Με ημκ Andy κα έπεη πηα μεγαιώζεη 

θαη κα εημημάδεη βαιίηζεξ γηα ημ θμιέγημ, ηα παηπκίδηα ημο 

ανπίδμοκ κα αγςκημύκ βάζημα γηα ηεκ ηύπε ημοξ. Ο Woody 

(Tom Hanks), μ Buzz (Tim Allen), μ Rex (Wallace Shawn), ημ 

δεύγμξ Potato Head θαη μη άιιμη ήνςεξ ηςκ παηδηθώκ πνόκςκ 

ημο αθεκηηθμύ ημοξ ειπίδμοκ πςξ δε ζα ηα λεπάζεη, αιιά 

ηνέμμοκ μήπςξ βνεζμύκ ζε θακέκα θάδμ ζθμοπηδηώκ. Όηακ 

ηειηθά βνεζμύκ ζε θάπμημ παηδηθό ζηαζμό ακάμεζα ζε άιια 

παναηεμέκα παηπκίδηα, ζα ημοξ θαθμθακεί μεκ, ζα έπμοκ όμςξ 

ηεκ ειπίδα όηη ζα βνμοκ αγάπε ζηα πένηα παηδηώκ πμο ηα έπμοκ 

ακάγθε. Ή μήπςξ όπη; Ή μήπςξ μ Andy δεκ ηα έπεη γηα 

πέηαμα, όπςξ κόμηδακ; Σε θάζε πενίπηςζε, ε πενηπέηεηα 

άνπηζε θη... άληδε! Σμ γέιημ, ε δνάζε θαη ε ζογθίκεζε 

πνμζθένζεθακ απιόπενα ζημοξ μηθνμύξ μαξ ζεαηέξ. 
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6. «Οη πανμημίεξ παίδμοκ» - θίκεζε-παηπκίδη-μάζεζε-πανά  
 

 
Α ηάλε 

 

 
Β ηάλε 

 

 
Γ ηάλε 

 

 
Δ ηάλε 

 

 
Γ ηάλε 

 

 

Σ ηάλε 

Σημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ, ηα παηδηά όιςκ ηςκ ηάλεςκ 

ημο ζπμιείμο, πανμοζίαζακ ζημκ αύιεημ πώνμ θηκεηηθά 

παηπκίδηα. Σηόπμξ ημοξ ήηακ ε εογεκή άμηιια, ε δηαζθέδαζε θη 

όπη μ ακηαγςκηζμόξ.  

Οη δομ γομκάζηνηεξ ημο ζπμιείμο θα Φαιηαμάιηα Βαΐα (πνςί) 

θαη ε θα Αογένε Αζακαζία (μιμήμενμ), επηιέλακε κα 

πανμοζηάζμοκ παηπκίδηα με ζέμα: «μη πανμημίεξ παίδμοκ». Τμ 

θάζε παηπκίδη δειαδή είπε ημκ ηίηιμ μηαξ πανμημίαξ θαη ημ θάζε 

παηπκίδη ήηακ δηαζθεοαζμέκμ πάκς ζε αοηή.  

Η Α ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Όζα δε θηάκεη ε 

αιεπμύ, ηα θάκεη θνεμαζηάνηα». Έκα παηδί από θάζε ημήμα, ε 

αιεπμύ-θεκογόξ πνμζπαζμύζε κα πηάζεη ηα παηδηά πμο 

ηνέπακε, θναηώκηαξ ζηα πένηα ημοξ από έκα μηθνό θώκμ, πμο 

είπακε θιέρεη από ηε θςιηά ηεξ αιεπμύξ. Νηθεηήξ ημ ημήμα 

πμο είπε μαδέρεη ημοξ πημ πμιιμύξ θώκμοξ. 

Η Β ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «ηαιαγμαηηά-

ζηαιαγμαηηά, γεμίδεη ε ζηάμκα ε πιαηηά». Μπνμζηά από 

θάζε ημήμα ζε δομ ηζάνηζμεξ μμάδεξ, οπήνπε ζημκ 1μ ζηαζμό 

έκαξ θμοβάξ γεμάημξ με κενό θη έκα ζθμογγάνη θαη ζημ 2μ 

ζηαζμό έκα άδεημ μπμοθάιη. Νηθήηνηα μμάδα, όπμηα έβαδε πημ 

πμιύ κενό ζε θάζε μπμοθάιη.  

Η Γ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Όπμημξ θαεί ζημ 

ποιό, θοζάεη θαη ζημ γηαμύνηη». Σε δοάδεξ ηνέπακε ηα 

παηδηά πνμξ ημ θέκηνμ ηεξ αοιήξ, θναηώκηαξ από έκα γηαμύνηη. 

Ο έκαξ με θιεηζηά μάηηα, ηάηδε ημκ άιιμκ πμο είπε ακμηπηά 

μάηηα.  Νηθήηνηα μμάδα, όπμηα ηειείςκε ηα γηαμύνηηα πνώηε.  

Η Δ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Θα ζε πμνέρς 

ζημ ηαρί». Μπνμζηά από θάζε ημήμα οπήνπακ ζθμνπηζμέκα 

ηόζα ζηεθάκηα όζα ηα παηδηά μείμκ έκα. Με ημ ζύκζεμα, έπνεπε 

κα ηνέλεη ημ θάζε παηδί ζημ ζηεθάκη ημο θη όπμημ δεκ 

πνμιάβαηκε  έβγαηκε έλς. Έηζη μ κηθεηήξ ημο θάζε ημήμαημξ 

πέναζε ζημκ ηειηθό, όπμο εθεί ακαθενύπηεθε μ ηειηθόξ κηθεηήξ 

ηεξ ηάλεξ.   

Η Γ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Άιιαλε μ 

Μακςιηόξ θη έβαιε ηεκ θάπα ημο αιιηώξ». Οη μαζεηέξ θάζε 

ημήμαημξ έπνεπε κα κηύζμοκ με δηάθμνα νμύπα έκα ζομμαζεηή 

ημοξ πμιύ γνήγμνα, αιιά θαη κα ημκ λεκηύζμοκ θαηόπηκ. 

Νηθεηήξ, όπμημξ ημ πεηύπαηκε πνώημξ.  

Η Σ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Καιύηενα κα 

ζμο βγεη ημ μάηη, πανά η’ όκμμα». Τα παηδηά πςνηζμέκα ζε 

ηζάνηζμεξ απέκακηη μμάδεξ, έπνεπε ηνέπμκηαξ ημ θαζέκα κα 

βνεη η ’όκμμα ημο μέζα από έκα θαιάζη, κα πάνεη έκα μακηειάθη 

θαη κα ημ θνεμάζεη ζε έκα ζπμηκί πμο οπήνπε ζηα θαιάζηα ημο 

μπάζθεη. Νηθήηνηα μμάδα όπμηα ηειείςκε πνώηε με ημ 

θνέμαζμα ηςκ μκμμάηςκ.  

Σηεκ ανπή ηςκ αζιεηηθώκ παηπκηδηώκ ηα θμνίηζηα ηεξ Γ θαη ΣΤ 

ηάλεξ πανμοζίαζακ δηθέξ ημοξ μμκηένκεξ πμνμγναθίεξ.  

 


