
           



 

                         ‘’ΘΑΛΑΟΠΑΙΥΝΙΓΙΜΑΣΑ‘’ 
           ζηνλ 3ν Π..Γ. Βύξσλα 

 
πλήζσο ηέηνηεο κέξεο  απνραηξεηνύζακε ηε ζρνιηθή ρξνληά κε γηνξηέο 

πνπ κνηξαδόκαζηαλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ θαη ηνπο  θίινπο  

ηνπο, ζε ζέαηξα, γήπεδα,  ζε όιε ηελ  πόιε ηνπ Βύξσλα. 

 

Η παλδεκία θέηνο δελ καο άθεζε  λα γηνξηάζνπκε όινη καδί, αιιά απηό 

δελ  καο εκπόδηζε λα δώζνπκε ζηα παηδηά ηε ραξά κηαο 

απνραηξεηηζηήξηαο γηνξηήο. 

 

Έηζη ινηπόλ ζηηο 7 Ινπιίνπ ην ζρνιείν κε πνιιή αγάπε θαη θξνληίδα 

πξαγκαηνπνίεζε  κία θαινθαηξηλή γηνξηή γηα ηα παηδηά, αθηεξσκέλε 

ζηα ζαιάζζηα πιάζκαηα πνπ θηλδπλεύνπλ . 

 

Σα παηδηά είραλ  ηελ επθαηξία  λα δηαζθεδάζνπλ κέζα από πνηθίια 

παηρλίδηα, εηθαζηηθά εξγαζηήξηα αιιά θη έλα δξνζηζηηθό εξγαζηήξη 

παξαζθεπήο ρπκώλ . 

 



Όια ηα παηρλίδηα θαη ηα εξγαζηήξηα είραλ πέξα από ην ςπραγσγηθό 

ζθνπό θαη παηδαγσγηθό αιιά  θαη κία πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθά . 

 

 Μία κηθξή γεύζε ... 

 
 

Μία πεηλαζκέλε θάιαηλα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα παηδηά έπξεπε 

λα ηελ ηαΐζνπλ κε ηε ζσζηή ηξνθή. Έρνληαο εμαηξεηηθό  

νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό μερώξηζαλ  ηα ςάξηα από ηα ζαιάζζηα 

απνξξίκκαηα θαη  ηα έξημαλ  κε επζπβνιία ζην ζηόκα ηε θάιαηλαο. 

Δπηπρώο ε θάιαηλα δελ έκεηλε λεζηηθή !!! 

 

  Σελ θαιή ηζνξξνπία ηνπο,  δνθίκαζαλ  πάλσ από κία απηνζρέδηα αιιά  

άθξσο επηθίλδπλε ζάιαζζα γεκάηε θαξραξίεο ... 

 

  Έγηλαλ  γηα ιίγν δηαζώζηεο ησλ ζαιάζζησλ ρεισλώλ, αθνύ έπξεπε  λα 

αλαθαιύςνπλ ηα θξπκκέλα απγά κέζα ζηελ άκκν θαη λα βνεζήζνπλ ηα 

ρεισλάθηα ζην δξόκν ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα. 

 

   



Φάξεκα γηα θαιό ζθνπό !!! Με απόρεο ζηα ρέξηα ηα παηδηά απνκάθξπλαλ  

ηα πιαζηηθά από εθεί πνπ θνιπκπνύζαλ  νη ζαιάζζηεο ρειώλεο. Πξνζνρή 

πξνζνρή όκσο, όρη ηηο ηζνύρηξεο πνπ είλαη ε αγαπεκέλε λνζηηκηά ηνπο. 

Οη ζαιάζζηεο ρειώλεο  ηνπο επγλσκνλνύλ αηώληα . 

•  

•  Μία ζαιάζζηα ρειώλα – ζε ζθαιηζκέλν θαξπνύδη γεκάηε θξνύηα, 

πεξίκελε ηα παηδηά θη έλα εξγαζηήξη δξνζεξώλ θξνπηνρπκώλ 

μεθηλνύζε από ηα ίδηα, όπνπ επέιεμαλ  ηα αγαπεκέλα ηνπο 

θαινθαηξηλά θξνύηα, ηα έθνςαλ ηα έβαιαλ ζην κπιέληεξ θαη ...Έλα 
θαξπνπδνρπκό παξαθαιώ !!! 

 

 

 

Η απιή γέκηζε  κε ηηο ραξνύκελεο θσλέο ησλ παηδηώλ  θαη πιεκκύξηζε 

κε ηα αγαπεκέλα ηνπο ηξαγνύδηα. Άιισζηε ε θα Φσηεηλή κε ηελ θηζάξα 

ηεο έδσζε ην ζύλζεκα ‘’Καινθαίξη κνπ κπξίδεη ε ληνκάηα κε ην 

ξύδη ...‘’ 

 

Μία ηέηνηα θαινθαηξηλή γηνξηή δελ ζα κπνξνύζε λα κελ θιείζεη κε ην 

θαζηεξσκέλν κπνπγέιν ηνπ ζρνιείνπ .Μαγηό, λεξνπίζηνια θαη έηνηκνη 

λα δξνζηζηνύκε !!! 

 



Αιιά θαη ην κελνύ ενξηαζηηθό εηδηθά γηα εθείλε ηελ εκέξα 

ζρεδηαζκέλν από ην ζεθ καο θ. Αλαζηόπνπιν. Μπηθηεθάθη ρειώλα θαη 
ζάληνπηηο ςαξάθη . 

 
                    









 



 

                                    
 

 

 







                                                        









































 
 

 

                        



 
 
 

                        Καιό Καινθαίξη απ όιε ηελ νκάδα ηνπ 

                     3νπ Π..Γ.ΒΤΡΧΝΑ 
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