Ιανουάριος ο δεύτερος μήνας του χειμώνα ..
Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια μας έδωσαν την
αφορμή για συζήτηση όσον αφορά στους πόλους
της γης και τα ζώα που
ζουν σ αυτούς..
Γνωρίσαμε τη πολική
αρκούδα και
κατασκευάσαμε μια
κατάλευκη γλυκειά με
μαύρη μουσούδιτσα και
παίξαμε μ'αυτή !!!
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Ο χειμώνας συνεχίζεται και οι μικροί μας εξερευνητές
ταξιδεύουν στον παγωμένο βόρειο πόλο... εκεί
συναντούν τους κατοίκους του και τους ντύνουν με
ζεστά γούνινα ρούχα !!!
Καθώς λοιπόν εξερευνούμε
τις παγωμένες γωνιές του,
συναντούμε τους γλυκίτατους και
γεμάτους χαρά και τσαχπινιά
πιγκουίνους !!! .. με τα ασπρόμαυρα
κουστουμάκια τους, τρώγοντας το
ψαράκι τούς,για να πάρουν δυνάμεις
για το μεγάλο τους ταξίδι..
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Στιγμές μαγικές, μοναδικές, χαράς,
ξεγνοιασιάς, ζήσαμε σήμερα το πρωί με
το χιόνι που έμεινε ακόμη να σκεπάζει
τον κήπο του σχολείου μας..

Η ενασχόληση στο Βιολογικό Διαθεματικό μας Πάρκο
βοήθησε τους μικρούς μας κηπουρούς, να
συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά, να είναι
υπεύθυνοι για τη φροντίδα και την περιποίηση των
φυτών, να έχουν υπομονή περιμένοντας την ωρίμανση
των καρπών και τέλος να απολαμβάνουν τα δώρα που
τους χαρίζει.
Με μαρούλι, σγουρή, λόλα,πικάντικη ρόκα και
ραπανάκια γέμισαν τις σακούλες τους με μεγάλο
ενθουσιασμό και ικανοποίηση...τώρα σειρά έχουν τα
κρεμμυδάκια μας ...
Όλα αυτά μέσα από το βίωμα και την ενεργητική
συμμετοχή».

Γράφτηκε η πρώτη σελίδα από το νέο
κενό βιβλίο 365 σελίδων του Παιδικού
Σταθμού-Νηπιαγωγείο «Στρουμφοχωριό»
με την επιχείρηση να βρίσκετε σταθερά
στα ίδια, καλά και αξιόπιστα χέρια.
Ευχόμαστε σε όλους το 2021 να φέρει
στην ζωή σας Νέα Ελπίδα , Νέες
Προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν
τις πρωτοφανείς καταστάσεις που
ζήσαμε λόγω της πανδημίας και τις
πίκρες που και αυτή προκάλεσε..
Η καινούργια χρονιά να είναι γεμάτη
Υγεία για εσάς και την οικογένειά σας.
Να προσθέσετε Ελπίδες, ν' αφαιρέσετε
λάθη,
Να πολλαπλασιάσετε Όνειρα και να
διαιρείτε την Αγάπη σας.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΜΟΡΦΕΣ,
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ !!!
Συζητήσαμε για τα ζώα που ζουν στο Βόρειο και Νότιο
Πόλο και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το
περιβάλλον τους .
Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε μια μακέτα ,
προσομοίωση της ζωής στους πάγους. Παγόβουνα ,
χιόνι, πολικά ζώα και κρύο πολύ ήταν το σκηνικό για ένα
πολικό τοπίο που έμοιαζε πραγματικά αληθινό.
Μικρές ομάδες παιδιών παρατηρούσαν κάθε φορά,
πολύ προσεκτικά, το σκηνικό και αναγνώριζαν τα ζωάκια
που ήταν τοποθετημένα πάνω στα παγόβουνα.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας απλά σκεύη, όπως
κουτάλια, ξυλάκια και μικρά ραβδάκια, κλήθηκαν να
"ελευθερώσουν" τα ζώα που είχαν παγιδευτεί μέσα
στους πάγους.
Η ομαδική προσπάθεια έφερε στο τέλος και το
επιθυμητό αποτέλεσμα!!!
Με απλό, πρωτότυπο, αλλά άκρως διασκεδαστικό
τρόπο, τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες των πόλων της
Γης , μαθαίνουν για τη ζωή σε αυτούς και κατακτούν με
παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο βασικές έννοιες του
περιβάλλοντος που ζούμε.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

«ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡΙΟ».
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
..Η χρονιά μας ξεκίνησε με άκρως
διασκεδαστικό, δημιουργικό και
παιγνιώδη τρόπο.
Χάρη στη βοήθεια των γονέων του
Παιδικού Σταθμού, μπορέσαμε να
δημιουργήσουμε το κυνήγι του
κρυμμένου θησαυρού, για τα μικρά μας
αστεράκια.
Μέσα από μια σειρά στοιχείων και
αγωνιώδους αναζητήσεις, τα παιδάκια
μας κατάφεραν να ανακαλύψουν το
«θησαυρό», που ήταν καλά κρυμμένος
μέσα στο σπίτι τους.
Με αυτόν το γλυκό τρόπο, γίναμε και οι
μεγάλοι για λίγο παιδιά και βιώσαμε μέσα
από τα μάτια των μικρών παιδιών μας τη
χαρά που σου δίνουν τα απλά πράγματα
στη ζωή.

«Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν
μαργαριτάρι»
έλεγαν οι παλιοί και συγκέντρωναν όλη
τη λαϊκή σοφία, σε ένα μοναχά στιχάκι.
Παροιμίες, ποιήματα, τραγούδια... πολλά
έχουν γραφτεί για τον Ιανουάριο,τον
πρώτο μήνα του χρόνου, θέλοντας έτσι
να προκαταβάλουν θετικά τη χρονιά που
ξεκινάει με την έλευσή του.
Γι' αυτό κι εμείς καλωσορίσαμε τον
Ιανουάριο μαθαίνοντας για όλα αυτά που
τον περιβάλλουν (παροιμίες, γνωμικά,
ποιήματα) και διαβάζοντας το παραμύθι
"Η κυρά Καλή και οι Δώδεκα μήνες".

ΣΤΡΟΥΜΦΟ
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Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στα
σπίτια μας και να επικοινωνούμε μέσω
διαδικτύου, παρ όλα αυτά βρήκαμε αυτό
τον πρωτότυπο τρόπο, για να τηρήσουμε
το έθιμο της βασιλόπιτας.
Μέσω της ιστοσελίδας vassilopita.gr
στείλαμε λοιπόν προσκλήσεις μέσω email
σε όλους τους γονείς για την κοπή της
πίτας και έτσι καταφέραμε να κόψουμε
διαδικτυακά την πρωτοχρονιάτικη πίτα
μας, αναδεικνύοντας στον παιδικό
σταθμό τυχερή της χρονιάς την κυρία
Νένα και στο Νηπιαγωγείο μας τον
Ανέστη Μερεμετσάκη. Ευχόμαστε υγεία
και καλοτυχία σε όλα τα παιδάκια μας και
τις οικογένειές τους και φυσικά Καλή
Χρονιά !!!

Διαδικτυακό καφεδάκι μαζί με τους
γονείς του Νηπιαγωγείου...
Η στιγμή που όλοι οι γονείς
περιμένατε έφτασε !!!
Οι πρωταγωνιστές της ψηφιακής
μας τάξης, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, θα είστε
εσείς !!!
Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες των
των νηπίων και προνήπιων του
στρουμφοχωριού μας !!!
Έως σήμερα ήσασταν οι αφανείς
ήρωες πίσω από τις κάμερες!!!!
Αρωγοί σε όλο αυτό το εγχείρημα και
ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό
!!!
Έτσι λοιπόν άνοιξε σήμερα το
απόγευμα η τάξη μας..
συζητήσαμε,μοιραστήκαμε τους
προβληματισμούς μας και περάσαμε
ένα όμορφο απόγευμα με συντροφιά
το καφεδάκι μας...
Σας ευχαριστούμε όλους από
καρδιάς !!!

Η διεύθυνση και οι δασκάλες του σχολείου
μας, έχοντας πάντα το αίσθημα ευθύνης
απέναντι στους γονείς και στα παιδιά ,έχουν
μία έκτακτη και σημαντική ενημέρωση ...
Αγαπητοί μας γονείς,
λόγω της αγωνίας σας για το
άνοιγμα των σχολείων
στις 11/1, έχουν προκύψει
εύλογα ερωτήματα και
δεύτερες σκέψεις, τις οποίες
σκεφτήκαμε να συζητήσουμε
με τους κατάλληλους ανθρώπους.
Οργανώσαμε λοιπόν την Κυριακή, μια διαδικτυακή ομιλία με τους παιδιάτρους του σχολείου μας,
κυρία Fanouria Dimpala και κύριο θάερ Σάλεχ, να μας λύσουν τις απορίες και να μοιραστούμε τους
προβληματισμούς μας ...!!! Τους ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον τους και
την προθυμία τους. Σας περιμένουμε όλους !!!
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"Σήμερα τα Φώτα
κι ο Φωτισμός, τι χαρά μεγάλη και
αγιασμός».
Η τελευταία ημέρα του Δωδεκαημέρου
ολοκληρώνεται με τον εορτασμό της
Βάπτισης του Ιησού Χριστού και τον
καθαγιασμό των υδάτων.
Σήμερα τα δαιμόνια καλικαντζαράκια
κρύβονται στα βάθη της γης, για να
συνεχίσουν το αιώνιο έργο τους. Δε θα
μπορούσαμε, λοιπόν, να μην
αναφερθούμε στην παράδοση που
περιβάλλει την ημέρα αυτή, στη ρίψη του
Σταυρού, στους βουτηχτάδες και στα
έθιμα που αναβιώνουν σε όλη τη χώρα.
Χρόνια Πολλά και Καλή Φώτιση σε όλους

ΕΥΤΥΧΙΑ όταν είσαι παιδαγωγός ειναι :
..να βλέπεις τα παιδιά να ξεκαρδίζονται
χωρίς λόγο
..να βλέπεις τα παιδιά να ειναι χαρούμενα
..να βλέπεις τα παιδιά να χορεύουν
..να παίρνεις μία αγκαλιά στα ξαφνικά
..ένα λουλούδι που θα σου χαρίσουν
ΑΥΤΗ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕ
ΠΟΛΥ ...

2021
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Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και μετά από
αρκετό καιρό θα πάω στο σχολείο που τόσο
μου έλειψε!
Επιτέλους θα γεμίσει παιδιά που θα
κατακλύσουν το χώρο με τις χαριτωμένες
φωνούλες τους σύμφωνα πάντα με τις
οδηγίες που μας έχουν δωθεί λόγω covid!
Επιτέλους η τάξη μας θα αποκτήσει ζωή!!!
θα βγαίνουμε στην υπέροχη αυλή μας και θα
παίζουμε προσεκτικά , τηρώντας τις
αποστάσεις που είναι αναγκαίες..
Επιτέλους θα βρεθούμε!!!
ΓΙΑΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
!!!
...Αυτό θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μία
σελίδα από το ημερολόγιο της κυρίας Νένας,
της κυρίας Γιώτας,της κυρίας Χρυσούλας,
της κυρίας Βικτώριας, της κυρίας Φαίης,της
κυρίας Εύης.
Μας λείψατε πολύ.. ανυπομονούμε..
ΡΑΝΤΕΒΟΥΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ
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Και κάπως έτσι, μέσα σε κλίμα χαράς,
προσμονής, ενθουσιασμού και συγκίνησης
κύλησε η πρώτη εβδομάδα
επαναλειτουργίας. Από το πιο μικρό μας
παιδάκι, μέχρι και το μεγαλύτερο, όλα
τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και
τους κανόνες ατομικής υγιεινής, μας έδειξαν
για ακόμη μια φορά ότι καταλαβαίνουν τα
πάντα πριν καν τους τα εξηγήσουμε και
προσαρμόζονται καλύτερα από τους
μεγάλους.
Τα παιδιά μας, αυτή τη βδομάδα,μας
έδωσαν ένα μεγάλο μάθημα και μας έδειξαν
τα ίδια το δρόμο.
Μπήκαν τόσο αβίαστα στη νέα μας
πραγματικότητα και μας θύμισαν ότι η ζωή
συνεχίζεται.
ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ, ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ !!!
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Μια που στο Στρουμφοχωριό
μας, δεν είχε ρίξει ακόμα χιόνι είπαμε
να αλλάξουμε εμείς τις καιρικές
συνθήκες και να φτιάξουμε οι ίδιοι... Με
δύο απλά υλικά (αφρό ξυρίσματος και
μαγειρική σόδα) παίξαμε με το χιόνι και
φτιάξαμε μέχρι και χιονάνθρωπο !!
Με βάση τον χειμώνα τα χιόνια και το
κρύο, θίξαμε ένα πολύ ευαίσθητο και
σημαντικό θέμα, που πρέπει να μπει στη
συνείδηση των παιδιών από τη μικρή
τους ηλικία.. η καταστροφή του
περιβάλλοντος και το φαινόμενο του
θερμοκηπίου..σαν παράδειγμα
κατασκευάσαμε ένα παγόβουνο το
οποίο αφήσαμε έξω από την κατάψυξη
και σε θερμοκρασίες υψηλότερες του
μηδενός άρχισε να λιώνει μέχρι που
έγινε νερό.. με αυτό τον τρόπο
κατάλαβαν ότι οι παγετώνες της
Ανταρκτικής στους οποίους μένουνε και
πολλά ζώα λιώνουν, με αποτέλεσμα και
τα ζώα να αφανιστούν.

Let it Snow
ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ
ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡΙΟ !!!
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Frozen paint cubes for creative fun !!!
Πάγος, χρώματα, παιχνίδι, ζωγραφική και
φυσική!!!
Τρελαινόμαστε για ζωγραφική... ειδικά όταν
αυτή αλλάζει επίπεδα και μας οδηγεί στο να
γνωρίζουμε καινουρια υλικά !!
Ζωγραφική με πάγο.
Χρώματα και πάγος μαζί πάνω σε χαρτί είναι
τα ιδανικά υλικά για να πειραματιστούν τα
παιδιά και να δημιουργήσουν.
Χώρος παιχνιδιού, πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας!! ... αφού παγώσουν καλά
καλά... χρησιμοποιούμε τα παγοχρώματα για
τη ζωγραφική μας!!!
Η δραστηριότητά μας περιελάμβανε πάγο,
χρώματα, πολύ ακαταστασία και πολύ γέλιο!
Υλικά
Δοχεία διαφόρων μεγεθών
Υδατοδιαλυτά χρώματα
Χαρτόνι
Ελεύθερος χώρος στην κατάψυξη
Με αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά
βελτιώνουν τη λεπτή τους κινητικότητα και
τον συντονισμού χεριού/ματιού.
• Ταυτόχρονα μαθαίνουν νέες λέξεις και
έννοιες βασικής φυσικής, όπως θερμό,
ψυχρό, στερεό, υγρό, ψύξη, διόγκωση,
επιπλέει, λιώνει κτλ.
• Η αφή είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη
δραστηριότητα!

• Να αισθανθεί το παιδί τη διαφορά
μεταξύ του ψυχρού πάγου και του
ζεστού νερού, τη διαφορά του υγρού
από το στερεό!!!
Στο δικό μας σχολείο η μάθηση
γίνεται μέσα από το παιχνίδι !!!
Γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι βασική
ανάγκη ενός παιδιού προσχολικής
ηλικίας... και όταν κάποια από τα
παιχνίδια, φτιάχνονται από τα χεράκια
μας είμαστε διπλά ενθουσιασμένοι !!!

2021
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Αχ τι ωραία δραστηριότητα που ήταν!!! Σας
το λέω από την αρχή, γιατί δεν την
ευχαριστήθηκαν μόνο τα παιδιά αλλά και
εμείς!!!
Τα παιδιά δούλεψαν αυτη την βδομαδα το
φαινόμενο της τήξης.
Βάλαμε παγάκια σε ένα μπρίκι και το βάλαμε
στην φωτιά.. έτσι τα παγάκια έλιωσαν και
έγιναν νερό!

Με την ευκαιρία αυτή του πειράματος,
διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Χιονάνθρωπος
που δεν ήθελε να λιώσει», ένα παραμύθι που
άρεσε πάαααρα πολύ στα παιδιά.
Όπως σας είπα και παραπάνω , είχαμε
αγωνία για το τι θα είχε πάθει το νερό μέσα
στην κατάψυξη! Όταν σηκωθήκαμε, λοιπόν,
πήγαμε στο ψυγείο, πήραμε το μπωλ και
πήγαμε στην τάξη να το παρατηρήσουμε!
Το μπωλ τους φαινόταν παράξενο… γι αυτό
το λόγο σηκωνόταν ένας ένας να το πιάσουν
για να δουν αν είναι ζεστό ή κρύο! Σε όλα τα
παιδιά φάνηκε παγωμένο πολύ το μπωλ! Σε
ένα παιδάκι φάνηκε ζεστό!!!
Ξέρωντας ότι θα εντυπωσιαστούν, τα
ρώτησα αν θέλανε να γυρίσουμε το μπωλ
ανάποδα για να δούμε αν θα πέσει το νερό
κάτω και να γίνουμε μούσκεμα!
Άρχισαν φωνές, χαμόγελα και σχόλια… το
νερό δεν πέφτει!!!! Έγινε πάγος!!!! Φαίνεται
και στην φωτογραφία…τα παιδιά έμειναν με
ανοιχτό το στόμα!!!
Ύστερα, πιάσαμε τον πάγο, τον ξεκολλήσαμε
λιγάκι…. βγάλαμε τα παγάκια απο τις
παγοθήκες και αρχίσαμε να παρατηρούμε και
πάλι ότι τώρα που ήταν έξω από την
κατάψυξη, άρχιζε και πάλι να λιώνει!!!

Ορίστε και οι απόψεις των παιδιών για το
παραπάνω πείραμα:
• θα ζεσταθούν ( Κωνσταντίνος Κατσας)
• θα γίνουν μπουρμπουλήθρες ( Παναγιώτα
Καλαθα)
• θα λιώσουν ( Ηλίας Σαββαιδης )
• θα γίνει νερό (Θάνος Γριζόπουλος)
Από την άλλη πάλι, βάλαμε παγάκια σε ένα
μπωλ και τα αφήσαμε στην τάξη, ώστε να
δουν τα παιδιά τι θα γινόταν… Ναι μεν τα
παγάκια έλιωσαν αλλά η διαδικασία αυτή έγινε
πιο αργά, γιατί δεν είχαμε την φωτιά να μας τα
λιώσει γρήγορα!
Ορίστε και οι απόψεις των παιδιών πάνω
στην συγκεκριμένη υπόθεση:
• θα γίνουν νερό (Κωνσταντίνος Κατσας)
• θα μείνουν παγάκια ( Χαρούλα
Καραγιαννακίδου )
• θα λιώσουνε ( Λύδια Πυρετζή)
Τα παιδιά κατανόησαν πλήρως το φαινόμενο
της τήξης…!!!!
Αργότερα,συνεχίσαμε το πείραμα, κάνοντας
το ανάποδο… Πήρα τα παιδιά στην κουζίνα
μαζί μου για να δούμε το ψυγείο ως συσκευή.
Το ανοίξαμε και το παρατηρήσαμε.
Παρατηρήσαμε ότι το ψυγείο αποτελείται
από δυο κομμάτια.. την ψύξη, που εκεί
βάζουμε τρόφιμα τα οποία θέλουμε να
διατηρήσουμε για να μην μας χαλάσουν.
Αλλά παρατηρήσαμε ότι έχει και άλλο ένα
κουτάκι με πορτάκι, που σε άλλα ψυγεία είναι
μέσα, σε άλλα είναι απ έξω πάνω από την
ψύξη ή και από κάτω από την ψύξη!
Βλέποντας καλά το πορτάκι από το κουτί
αυτό, παρατηρήσαμε ότι έχει πάνω κάτι
σημαδάκια!
Τα παιδιά είπαν ότι αυτά τα σημαδάκια
μοιάζουν με αστεράκια, γραμμούλες,
χιονονιφάδες!
Και όντως, ναι ήταν χιονονιφάδες στην
ουσία! Τους εξήγησα, λοιπόν, ότι αυτό το
κουτάκι το ονομάζουμε κατάψυξη, και ότι οταν
το πορτάκι είναι κλειστό, μοιάζει μέσα να
ρίχνει χιόνι και κάνει πολύ πολύ κρύο!
Έβαλα τα παιδιά στην διαδικασία να πιάσουν
τον πάγο που είχε μέσα η κατάψυξη και να
μου πουν τι είναι αυτό που νιώθουν στο χέρι
τους. Όλα κατάλαβαν ότι είναι πάγος!
Έτσι, λοιπόν, είπαμε να βάλουμε μέσα στην
κατάψυξη το μπωλάκι και να δούμε αργότερα
, τι θα είχε πάθει το νερό!
Οι υποθέσεις των παιδιών ήταν σωστές…
σχεδόν όλα είπαν ότι το νερό με τόσο κρύο,
θα παγώσει!
• θα γίνει πάγος ( Αναστασία Βαβούρα )
• θα γίνει παγάκια (Εύα Βουλγαρίδου )
• θα παγώσει ( Ευαγγελία Καραντώνη )
• θα παγώσει και θα γίνει πάγος ( Μαρία
Μιχαλοπούλου )
• θα μείνει νερό ( Ελισσαβετ Καζαντζίδου)

Συμπέρασμα από το πείραμα τηξης στην
τάξη
• αν βάλουμε παγάκια σε ένα μπωλ και τα
αφήσουμε έξω θα γίνουν νερό
• αν βάλουμε παγάκια σε ένα μπρίκι και τα
ζεστάνουμε στην φωτιά θα γίνουν νερό πιο
γρήγορα !!!
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Η 20η Ιανουαρίου έχει αναδειχθεί ως η Παγκόσμια
Ημέρα Πιγκουίνων ή αλλιώς PENGUIN AWARENESS
DAY !!!!
Φτιάξαμε ο καθένας τον δικό του πιγκουίνο και
μαζέψαμε πληροφορίες για τη ζωή τους!!Τελικά
είδαμε ότι δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα γι αυτούς!!
Τώρα όμως...ρωτήστε μας ο,τι θέλετε !!!
Οι πιγκουίνοι είναι θαλάσσια πουλιά , όμως αντίθετα
με τα περισσότερα πουλιά δεν μπορούν να πετάξουν.
Είπαμε λοιπόν να βρούμε τις ομοιότητες και τις
διαφορές με τα πουλιά και στην συνεχεια τα
καταγράψαμε...
Οι πιγκουινοι έχουν άσπρο και μαύρο χρώμα και
αστείο περπάτημα με μικρά βηματάκια.
Περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, κάτω
από το νερό ψάχνοντας για τροφή μέσα στα
παγωμένα νερά των ωκεανών. Όταν μπαίνουν στο
νερό χτυπάνε τα φτερά τους και μοιάζουν σαν να
πετάνε…
Κάτω από το δέρμα τους έχουν ένα πολύ παχύ
στρώμα λίπους. Πάνω από αυτό το στρώμα έχουν
ένα στρώμα από χνουδωτά φτερά και από πάνω
έχουν άλλο ένα στρώμα φτερών, που βοηθάει να
σφραγίζεται μέσα στο σώμα τους η ζέστη.
Οι πιγκουίνοι διαθέτουν και ένα «λάδι» που
παράγεται από έναν αδένα τους, το οποίο διαχέεται
στο σώμα τους και τους βοηθάει να μένουν
«αδιάβροχοι» και «αντιανεμικοί».
Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα
πως τα καταφέρνουν και δεν κρυώνουν
αλλά και παραμένουν αδιάβροχοι!!!!!!!!!!!!
Πρώτα πρώτα αλείψαμε το ένα χέρι μας με βαζελίνη.
Βουτήξαμε και τα δύο χέρια στο νερό
και είδαμε ότι το ένα ήταν βρεγμένο
ενώ το άλλο είχε προστατευθεί από την βαζελίνη.
Σαν το λάδι που κρατάει τους πιγκουίνους
αδιάβροχους.

Στη συνέχεια βάλαμε
σε δυο σκεύη μιας χρήσεως παγάκια.
Βάλαμε τα χεράκια μας μέσα και ΠΑΓΩΣΑΜΕ.
Στη συνέχεια βάλαμε στο ενα χεράκι μας μία
πλαστική σακούλα.
( σαν το παχύ στρώμα λίπους που έχουν )
Το γυμνό χεράκι μας πάγωσε
ενώ το άλλο δεν κατάλαβε το κρύο.
Και τώρα ώρα για παιχνίδι !!!!
Βοηθήσαμε τους πιγκουίνους να κυλήσουν από τις
τσουλήθρες που ήτανε ειδικά φτιαγμένες γι' αυτούς
και να κατασκευάσουν το σπιτάκι τους απο κυβάκια παγάκια που δεν λιώνουν.
Στο τέλος τα παιδιά με μεγάλο ενθουσιασμό κάνανε
αναπαράσταση και παίξανε το παιχνίδι "
Πιγκουινοπερπατήματα "
Με το που γεννάει το αυγό το θηλυκό, το αφήνει
στο αρσενικό να το προσέχει και φεύγει για να βρει
τροφή. Επιστρέφει και αλλάζουν. Προσοχή το αυγό
δεν πρέπει να παγώσει, ούτε να «σπάσει»!
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" Πιγκουινοπερπατήματα "
Penguin walking
Το θηλυκό πιγκουινάκι μόλις γεννήσει το αυγό, το
αφήνει στο αρσενικό να το προσέχει και φεύγει για
να βρει τροφή.
Μόλις επιστρέψει αλλάζουνε..
Προσοχή το αυγό δεν πρέπει να παγώσει, ούτε να
«σπάσει»!

..Κρύο ..χιόνι ..ιγκλού..πολικές αρκούδες..ψαράκια
μέσα στην παγωμένη λίμνη..φώκιες και
χιονανθρωποι..
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ;;;
Ναι γιατί μεταφ›εραμε τον ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ στο
ΣΤΡΟΥΜΦΟΧΩΡΙΟ..
Γίναμε Εσκιμώοι..παίξαμε με το χιόνι και τηγανίσαμε
τα ψαράκια μας..
Μια ιδιαίτερη δραματοποίηση για το θέμα της
εβδομάδας...

