
Παιχνίδια με ηο χιόνι ζηο Βρεθικό ζηαθμό 

Έκα άζπνμ ζύκκεθμ εμθακίζηεθε πάκς από ημ ζπμιείμ μαξ θαη 

μπήθε ζε θάζε ηάλε γηα κα γκςνηζηεί με ηα παηδηά. Οη παηδαγςγμί ημο 

6μο Βνεθηθμύ ζηαζμμύ μέζα ζηε δεζηαζηά ηςκ ηάλεςκ θένκμοκ ημ 

θνύμ ημο πεημώκα. Με δηάθμνεξ δνάζεηξ, παηπκίδηα θαη θαηαζθεοέξ 

ένπμκηαη ηα παηδηά ζε επαθή με οιηθά πμο μμηάδμοκ με ημ πηόκη 

(αιεύνη, δάπανε, ζόδα, βαμβάθη, πμπ θμνκ θ.α). 

Με ενέζηζμα ηεκ αιιαγή ημο θαηνμύ παναηενήζαμε εηθόκεξ πμο 

δείπκμοκ ηε μεηαβμιή ηςκ θαηνηθώκ θαηκμμέκςκ. ηε ζοκέπεηα 

βάραμε ιεοθή ηεκ παιάμε ηςκ παηδηώκ θαη αθήζαμε ημ απμηύπςμα 

ζημ πανηί. Σα δαπηοιάθηα μεηαμμνθώζεθακ ζε πημκακζνώπμοξ θαη 

ζημιίζηεθακ με πμκ πμκ. Κάκαμε πημκμκηθάδεξ από γθμθνέ πανηί πμο 

ηζαιάθςζακ ηα παηδηά… 

 

 

 



           

  

    

 



Με ηύπςμα από ζθμογγάνη θαη ημ απμηύπςμα ηεξ παιάμεξ ηςκ 

μηθνώκ παηδηώκ θηηάλαμε πηγθμοηκάθηα…  

     

     

 



Με ηύπςμα από νμιό πανηημύ ογείαξ δεμημονγήζαμε πμιηθέξ 

ανθμύδεξ… 

 

 

 



Με βαμβάθη θαη ακαθοθιώζημα οιηθά θηηάλαμε έκα μεγάιμ 

πημκάκζνςπμ.. 

    

 

     

 

 



Σα νμιά από πανηί ογείαξ έγηκακ μηθνά πημκακζνςπάθηα… 

     

 

      



Με ζθμογγάνη ζθναγίδα, ιεοθή μπμγηά θαη νίπκμκηαξ από πάκς 

αιάηη θάκαμε «παγςμέκεξ» πημκμκηθάδεξ.. 

    

    

   

 



 

Πώξ είκαη όμςξ ζηα αιήζεηα ζηεκ αθή μ πάγμξ; Γίκαη θνύμξ ή 

δεζηόξ; Μέζα ζε έκα πιαζηηθό θμοηί πνμζζέζαμε παγάθηα θαη ηα 

παηδία αθμύ ημκ δμθίμαζακ έπαηλακ με πμιιμύξ εοθάκηαζημοξ 

ηνόπμοξ... ώζπμο έιηςζε!! 

   

      

      

 



Άναγε μπμνμύμε κα θηηάλμομε θαη ημ δηθό μαξ πηόκη; 

Ακανςηεζήθαμε… Με αοηή ηεκ αθμνμή δμθημάζαμε με δηάθμνα οιηθά 

κα θηηάλμομε ζαθμοιάθηα αθήξ ηα μπμία γεμίζαμε με αιεύνη, ζόδα, 

αιάηη, γέμηζμα από πάκα, πμπ θμνκ, βαμβάθη, δαπανςηά θαη δάπανε. 

Σα παηδηά επελενγάζηεθακ ηα οιηθά θαη έπαηλακ με ηα ζαθμοιάθηα 

πάκς θαη θάης από έκα ιεοθό ζεκηόκη πμο μεηαμμνθώζεθε ζε πέπιμ 

πημκημύ. 

   

     

  



Βνέπμκηαξ ηεκ πάκα θαη παίνκμκηαξ ημ οιηθό πμο έπεη μέζα ηεξ 

δεμημονγήζαμε ημ δηθό μαξ πημκηζμέκμ ημπίμ όπμο ηα παηδία έθηηαλακ 

ημ δηθό ημοξ δςμιμγηθό θήπμ… 

   

   

 



Γπηζηναηεύζαμε αθόμα θαη ηε μαιαθηηθή θνέμα μαιιηώκ ηεξ 

μαμάξ πμο ζε ζοκδοαζμό με ηε ζόδα μαξ έδςζε έκα θαηάιεοθμ πηόκη 

με ημ μπμίμ θηηάλαμε έκα δηαθμνεηηθό πημκάκζνςπμ. ΄ 

Σα οιηθά πμο πνεηαζηήθαμε ήηακ: 

 2 ½ θμύπεξ ηζαγημύ μαγεηνηθή ζόδα 

 ½ θμύπα άζπνε μαιαθηηθή θνέμα μαιιηώκ. 

 

    
 

   
 

   



Σέιμξ, γηα κα λεθμοναζημύμε «ηαληδέραμε» με ημ βηβιίμ «Σμ 

Χηόκη» (ζογγν. Axel Scheffler, εθδ. Ίθανμξ) θαη ήνςεξ ημκ Σηθ θαη 

ηεκ Σέια ζε μηα πημκηζμέκε μένα!!! 

 

 

   

Οη δνάζεηξ ζπεδηάζηεθακ θαη οιμπμηήζεθακ από ηηξ 

παηδαγςγμύξ ημο 6μο Βνεθηθμύ ζηαζμμύ Βύνςκα. 
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