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‘Ασκηση σεισµού & απεγκλωβισµός ατόµου 

από την πυροσβεστική πραγµατοποιήθηκε στις 

19 Μαρτίου 2015. 

 

Παροιµία 

Μάρτης είναι νάζια κάνει,  πότε κλαίει   

πότε γελάει  

 

Φρούτα & λαχανικά που πρέπει να τρώµε 

κάθε µήνα 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

Λεµόνια, τελευταία πορτοκάλια, µήλα (ψυγείου από 

τη συγκοµιδή Οκτωβρίου), αγκινάρες, καρότα, 

λάχανο, κουνουπίδι, µαρούλια, ραδίκια, σπανάκι, 

σέλινο 

Ονόµατα του Μαρτίου 
Ο Μάρτιος λέγεται και Μάρτης, Παλουκοκαύτης 

(ανάγκαζε, µε το απρόοπτο κρύο του, να καίνε ακόµα 

και τα παλούκια για να ζεσταθούν), Βαγγελιώτης 

(γιατί γιορτάζουµε τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου), 

Πουλιαντέρης, Ανοιξιάτης (είναι ο πρώτος µήνας 

της άνοιξης), Φυτευτής (γιατί φυτεύουµε).. 

Ανακύκλωση    

Από 2 Μαρτίου έως 27 Μαρτίου φοιτήτριες 

έκαναν την πρακτική τους µε θέµα: 

«Ανακύκλωση» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς 

Σας ενηµερώνουµε 

ότι η ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου είναι: 

http://nip-eleous.ioa.sch.gr/ 

  Στις 24 Μαρτίου έγινε γιορτή 

στο Νηπιαγωγείο, για τον Ευαγγελισµό της 

Θεοτόκου και για την επανάσταση του 

1821.  

«Η ελευθερία είναι αναµφισβήτητο και αναφαίρετο 

ανθρώπινο δικαίωµα. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου 

να τη σέβεται και να την υπερασπίζεται. Διότι 

µόνο µέσα από ελεύθερους λαούς προάγεται η 

δηµοκρατία και µόνο µέσα από στη δηµοκρατία 

γεννιούνται ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι που 

γνωρίζουν και  προασπίζονται το δικαίωµα όλων 

στην  ισότητα, την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη. 

Διότι «Όποιος Ελεύθερα συλλογάται , Συλλογάται 
καλά» όπως αναφέρει ο Ρήγας Φεραίος». 

 

 

Γενέθλια στο Νηπιαγωγείο 

Ολοήµερο τµήµα 

5 Μαρτίου Λάµπρος 

11 Μαρτίου Γιώργος 

26 Μαρτίου Εύη 
------------------------- 

Ονοµαστικές εορτές  

Ολοήµερο  τµήµα 

25 Μαρτίου Εβίτα 
 



)

 

 

 

 

 
6 Μαρτίου Παγκόσµια ηµέρα κατά της ενδοσχολικής βίας  

∆είτε στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου µία δραστηριότητα που πραγµατοποιήθηκε και το βίντεο. 

«Ο Μυτόγκας» 

21 Μαρτίου παγκόσµια ηµέρα κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας 

   
Στο ολοήµερο τµήµα κάναµε το πείραµα µε την  κούκλα.  
Χρησιµοποίησα  εικόνες από δύο κούκλες (µία λευκή και µία µαύρη), έκανα στα παιδιά ερωτήσεις 

όπως;  
Ποια είναι όµορφη; 
Ποια είναι καλή; 
Ποια είναι άσχηµη; 
Τα παιδιά σηµείωναν κάτω από κάθε κούκλα την προτίµησή τους. 

--------------------------------------------------------------------- 

Τι είναι πιο τροµακτικό από τον ίδιο το ρατσισµό;  

Το να βλέπεις στοιχεία του στο πιο αθώο µέρος του κόσµου: στα παιδιά. 

Ένα διάσηµο πείραµα που χρησιµοποιήθηκε µε παραλλαγές σε πολλά παιδιά, κάθε φυλής, µας 

δείχνει τις τροµακτικές διαστάσεις που µπορεί να έχει το φαινόµενο του ρατσισµού, από τόσο µικρή 

ηλικία ακόµα. Φαίνεται πως η ανατροφή, αλλά και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος περνάνε το 

µήνυµα στα παιδιά από νωρίς. Οι λευκοί είναι οι καλοί κι έξυπνοι, και το αντίθετο ισχύει για τους 

µαύρους. Τροφή για σκέψη, κυρίως για σκέψη γονέων, εκπαιδευτικών και όσων άλλων ασχολούνται 

ενεργά µε τη µετάδοση αξιών στα παιδιά. Το ζιζάνιο βρίσκει παντού χώρο να ανθίσει… Ας µην το 

ποτίζουµε κι εµείς.( http://sumstanvoi.blogspot.gr/2015/03/21_17.html) 

 

                                                              Το τηλέφωνο του Ν/Γ είναι: 

                                                                                  
                                                                                                                  2651063117 

 


