
Αρχή της χρονιάς και ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ τα παλιά  και 

καινούργια παιδιά μας! 

 

Μεγάλωσαν οι….. παλιοί μικροί  φίλοι μας, γνώστες  πια καλοί  και 

έμπειροι της  συντροφιάς του σχολείου  και  έτοιμοι να προβάλλουν και 

να αναδείξουν τις ικανότητες και δεξιότητες  τους σε όλα τα επίπεδα. 

Απαντούν σε κάθε πρόκληση με αυτοπεποίθηση και άνεση, βοηθούν, 

συνεργάζονται  με ευκολία  με άλλα παιδιά και παιδαγωγούς  και 

διεκδικούν τη θέση τους στα πράγματα και στις σχέσεις τους με 

περισσότερη κατανόηση, υπομονή διαλλακτικότητα , άνεση και διάθεση 

για ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κι εμείς  όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στη πορεία αυτής της  συντροφιάς  

ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ και  συμμεριζόμαστε την αξία αυτής της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και 

προσπαθούμε, να την αναζητούμε να την τονώνουμε, να την 

επιδιώκουμε να την προωθούμε , να την προβάλλουμε  και να την 

ευχόμαστε σε κάθε και για κάθε ηλικιακό επίπεδο.   

Με ευθύνη και σεβασμό απέναντι της και με απόλυτη πίστη στην 

αποτελεσματικότητα της για την υγιή  ωρίμανση και εξέλιξη  της 

ευαίσθητης προσχολικής ηλικίας  με την οποία συμπλέουμε ξεκινάμε να 

χτίσουμε,να διαμορφώσουμε ένα όμορφο επικοινωνιακό κλίμα με  

παιδιά και γονείς  πάνω σε βάσεις εμπιστοσύνης, αποδοχής 

δημιουργικότητας,δημοκρατίας  και καλής συνεργασίας.  

Είναι εύκολο; Είναι δύσκολο;  

Μια ειλικρινής απάντηση θα μπορούσε να λέει :Είναι τόσο δύσκολο 

όσο και εύκολο! 

Όλοι μας βέβαια θα θέλαμε να είναι εύκολο. Και επειδή  η θετική 

διάθεση πάντα βοηθάει χρησιμοποιούμε τη δύναμη της για να 

διευκολύνουμε την κατάκτηση  αυτού του όμορφου, υγιούς, 



παραγωγικού  και  χαρισματικού επικοινωνιακού  κλίματος που τόσο 

πολύ υποστηρίζουμε και επιθυμούμε για όλους μας. 

Και  έρχεται η νέα χρονιά για  τους γονείς με τους  καινούργιους μικρούς 

φιλοξενούμενους μας ,που για πρώτη φορά καλούνται να αφήσουν το 

σπίτι τους για λίγες ώρες για να  ανταμώσουν πολλά νέα πρόσωπα, 

πολλούς νέους φίλους, νέους χώρους , να βιώσουν πρωτόγνωρες 

εμπειρίες και φυσικά νέες μορφές επικοινωνίας . Και μαζί τους φέρουν 

τα  σπουδαία τους συναισθήματα ,τα δικά τους βιώματα ,τις  προσδοκίες 

τους  για το καλύτερο δυνατόν. 

Κι ακολουθούμε εμείς  οι παιδαγωγοί  και όλο το προσωπικό του 

σχολείου  με την ιδιότητα μας ,την εμπειρία μας , τις γνώσεις μας  και 

φυσικά με το συναίσθημα μας, να ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ και να εντάξουμε τα 

παιδιά στην καινούργια τους καθημερινότητα  κοντά μας, να 

πορευτούμε μαζί   έχοντας πολλούς ,ποικίλους, μικρούς και μεγάλους 

στόχους  που να απαντάνε στη βασική προσδοκία όλων , της «ΚΑΛΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» », μιας λέξης που κατά τη γνώμη μας δεν 

αναδεικνύει σωστά όλα αυτά τα σημαντικά   που συμβαίνουν και 

βιώνουμε ως εμπειρίες  όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

Κι εκεί  γεμίζει  ο χώρος και με άλλα συναισθήματα, εντυπώσεις, λέξεις , 

τοποθετήσεις και αναζητήσεις για το τί , το πώς και το  γιατί  της 

επίτευξης αυτής  της διαδικασίας . 

Και μέρα με τη μέρα γεμίζουμε με σκέψεις, συζητήσεις, συναισθήματα, 

απορίες ,εκτιμήσεις και προσδοκίες  που άλλοτε εκφράζονται και άλλοτε 

ηχούν σιωπηρά, φτιάχνοντας έτσι το δικό μας λεξιλόγιο της 

πολυπόθητης «προσαρμογής», το οποίο μας απασχολεί ,μας 

προβληματίζει, μας οδηγεί ,μας ξεκαθαρίζει ,μας ενώνει.  

 Ενδεικτικά παραθέτουμε  και μοιραζόμαστε λίγες λέξεις  μας.… 
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Και μετά ,λέξη –λέξη βρίσκει την αξία της, το δρόμο της και την 

σημασία της αλλά αναζητά και την «στήριξη» της σε όλη αυτή την 

περίοδο γνωριμίας και καλωσορίσματος των παιδιών.  

Και συχνά παίρνει βοήθεια μέσα από την δύναμη της μουσικής, από 

τα  τραγούδια, τα χρώματα, τα παραμύθια και το παιγνίδι. 

Και όλα  είναι λιγότερο ‘αμήχανα’, πιο ‘απαλά’, πιο ‘φιλικά’ και πιο 

‘ουσιαστικά’!!! 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ…. 

Το ΚΟΚΚΙΝΟ γιατί είναι ζεστό! 

Το ΜΠΛΕ γιατί  είναι απέραντο! 

Το ΚΙΤΡΙΝΟ γιατί είναι του ήλιου! 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ γιατί αγαπάμε τα δέντρα! 

Το ΡΟΖ γιατί ντύνει τριαντάφυλλα! 

Το ΜΑΥΡΟ γιατί γράφει και περιγράφει! 

Και  το ΑΣΠΡΟ γιατί μας δίνει χαρά ! 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΠΩΣ…. 

 
*Ελευθερία Αρβανιτάκη - Δώρος Δημοσθένους - Επτά ποτάμια 
https://www.youtube.com/watch?v=4I_vf918O0s 
 
*"Ο πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω" 
https://www.youtube.com/watch?v=wCJgypbJI34 
 
*ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ , ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=HcEOyDnUNWk 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4I_vf918O0s
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*Ο Μπομπ ο χαμαιλέοντας 
https://www.youtube.com/watch?v=kapSrd6eLSM 
 
*Μια μέρα στο Πεκίνο 
https://www.youtube.com/watch?v=DZRrXg14Hek 
 
 
*Το τραγούδι των χρωμάτων! 

https://www.youtube.com/watch?v=8zHSHCbqHb0 
 
*Ο μπαρμπά Μαθιός 
https://www.youtube.com/watch?v=6b9ugdji2I8 
 
*Ντίλι-ντίλι 
https://www.youtube.com/watch?v=3LoIwr2M6EU 
 
*Καραγκιόζης- Μαρίζα Κωχ (Διονύσης Σαββόπουλος) 
https://www.youtube.com/watch?v=KnO4H_UbjnA 
 
*Να κάνουμε ενα σπίτι-ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ 
https://www.youtube.com/watch?v=4l1jEQc8hQM&list=PL6A815F5
23342786F&index=5 
 
*Η ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΗΣ ΒΑΡΑΔΟΥΑΗΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=tqG2mZUSYtg 
 
*Ο ασπροδόντης καρχαρίας - Έλλη Πασπαλά 
https://www.youtube.com/watch?v=gcgM1c47ukU 
 
*Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
https://www.youtube.com/watch?v=fo22l534QYw 
 

*O χορός των μπιζελιών 

https://www.youtube.com/watch?v=EZHhGwqbmTM&index=1&list=

PL13z1AtBXorHDPvFWWRrUyupDu4-zQpC1 

 

*ENA MΩΡΑΚΙ ... Η ΕΙΡΗΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=BXXXJ6W5Xzw 
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*ΛΟΥΛΟΥΔΟΤΡΑΓΟΥΔΟ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=v_elkKad3AU 

 

*ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y587Zo80KQA 

 

*O Aστροναύτης - Γ. Σακελλαρίδης (Νηπιαγωγείο) 

https://www.youtube.com/watch?v=39SpOKpjGTM 

 

*Του ήλιου η γειτονιά 

https://www.youtube.com/watch?v=SWfek0EGQP8 

 
*Η ΠΙΝΕΖΟΒΡΟΧΗ.mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=mByHD9kdPvM 

 
*Γιώργος Χατζηπιερής - Η ντομάτα καμικάζι -  
https://www.youtube.com/watch?v=ChO969K3Xzk 
 
*Το καρότο και η αγκινάρα-Παραμυθοτράγουδα.wmv 
https://www.youtube.com/watch?v=H2UTH75FbWo&list=PLkH-
CtOC0D_koV20qWFWGJ_dWWMKwbGa- 
 
*ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - Η ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ.mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=H7MadxQDCyU 
 
 
*Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΜΕ ΡΩΤΑΕΙ ~ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ 
https://www.youtube.com/watch?v=N61BVW9mi-E 
 
 
*Η δική μου "Ζέβρα-πυτζάμα" 
https://www.youtube.com/watch?v=Jw7EFDwAwxQ 
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ  ΜΕ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ που έχουν…. 

Γίγαντες και νάνους! 

 Δεινόσαυρους και μυρμηγκόσαυρους! 

 Πλανήτες και γρανίτες! 

 Παιδιά και ξωτικά! 

 Εποχές και φασολιές! 

 Γοργόνες κι ανεμώνες! 

 Λουλούδια και καλούδια! 

Κουκιά κολοκύθια και  ρεβύθια! 

 

 ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ  ΛΟΙΠΟΝ   ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  

            ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ….. 

     « ΠΟΛΥ -ΠΟΛΥ  ΠΑΙΓΝΙΔΙ!» 

 

 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:ΑΝΝΑ ΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΟΙ : 

ΝΙΚΗ ΠΑΓΓΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ, ΜΑΡΙΑ  

ΜΠΑΡΤΣΙΛΑ,ΜΑΡΟΥΣΣΑ ΦΙΚΙΑ,ΒΑΣΩ ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΣΗ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΚΛΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ . 

                                         1ος -5ος Δ.Π.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 

                                           



 

 

 

 

                                                                              

                                                                              

  


