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Κριτήρια επιλογής θέματος

Μια από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη διαβάσαμε στην τάξη το βιβλίο της
Μ. Κριεζή «Αχ! Γιατί να είμαι γάτα». Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια γάτα
που δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό που είναι και όλο γκρινιάζει. Το
αφεντικό της είναι ένας μάγος, ο οποίος μην αντέχοντας άλλο τη γκρίνια της
αρχίζει να τη μεταμορφώνει σε διάφορα πράγματα. Η γάτα συνεχίζει να
γκρινιάζει βρίσκοντας κάτι αρνητικό σε κάθε μεταμόρφωση, ώσπου στο τέλος
θέλει να γίνει πάλι γάτα.
Το βιβλίο επιλέχθηκε τυχαία γιατί ήταν διασκεδαστικό και με μικρό κείμενο.
Ιδανικό για ανάγνωση στην ολομέλεια τις πρώτες μέρες της προσαρμογής.
Μόλις διαβάσαμε το παραμύθι είπα στα παιδιά να μιμηθούμε με το σώμα μας
τα διάφορα πράγματα στα οποία μεταμορφώνεται η γάτα. Τα παιδιά
ενθουσιαστήκαν με αυτή τη δραστηριότητα, έτσι αποφάσισα να το πάμε και
λίγο παραπέρα: Τα ρώτησα σε τι θα ήθελαν αυτά να τα μεταμορφώσει ο
μάγος. Το κάθε παιδί είπε το δικό του, ύστερα μιμηθήκαμε όλοι μαζί και κατά
μόνας αυτά που είχαν διαλέξει να μεταμορφωθούν και στο τέλος το
ζωγραφίσαμε.
Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας με θέμα τις μεταμορφώσεις καθώς από αυτήν την
τυχαία επιλογή βιβλίου και δεδομένης της επιθυμίας της νηπιαγωγού να
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα οι πρώτες δραστηριότητες είχαν ήδη
γίνει αβίαστα και το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει σχεδόν από μόνο του…
Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτά που διάλεξαν τα παιδιά να τα μεταμορφώσει
ο μάγος φτιάξαμε το παρουσιολόγιό μας που μας συντρόφευε όλη τη χρονιά…

Το παρουσιολόγιό μας!



Σκοποί και στόχοι

 Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τους αρχαίους μύθους
 Να κατανοήσουν όσο ήταν δυνατόν πως τα πάντα στη ζωή, στη

φύση υπόκεινται σε αλλαγές, μεταμορφώνονται με έναν τρόπο,
τίποτα δε μένει σταθερό.

 Να μάθουν να παρατηρούν τη φύση γύρω τους και γενικά ο,τι τους
περιβάλλει.

 Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα μέσα από τις περιγραφές και τις
αναδιηγήσεις.

 Να έρθουν σε συστηματική επαφή με τις χρονικές έννοιες (κυρίως
πριν- μετά) και γενικά με τη χρονική ακολουθία

 Να συνδέσουμε τα διάφορα θέματα που συνήθως πραγματεύεται το
νηπιαγωγείο με τους μύθους και τη διαδικασία της μεταμόρφωσης.

Μεθοδολογία

Αναπτύσσοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινηθήκαμε σε όλα τα γνωστικά
πεδία χρησιμοποιώντας τη Διαθεματική Προσέγγιση. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα δώσαμε μεγαλύτερο βάρος στην κίνηση και το παιχνίδι.

Έρευνα:

Χρησιμοποιήσαμε έντυπο υλικό από διάφορα βιβλία, εποπτικό υλικό από
πίνακες ζωγραφικής, αγγεία, γκραβούρες, καθώς και τις πληροφορίες που
μας παρέχει το διαδίκτυο.



ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ:

o Με αφορμή το αίνιγμα της Σφίγγας τα παιδιά έγιναν τα ίδια Σφίγγες
και έλεγαν το καθένα από ένα αίνιγμα που τους είχε δοθεί από την
προηγούμενη μέρα να μάθουν στο σπίτι και τα παιδιά
προσπαθούσαν να μαντέψουν τη λύση του κάθε αινίγματος.

o Περιγράψαμε τους πίνακες ζωγραφικής που αντιστοιχούσαν σε
κάθε μύθο.

o Περιγράψαμε διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας (πχ.
Πως είναι οι φύση στις διάφορες εποχές, πώς αλλάζει ο άνθρωπος
καθώς μεγαλώνει κλπ)

o Μάθαμε καινούριες λέξεις όπως ατμός, υδραγωγείο, κουκούλι,
ιστός, κ.α.

o Ξαναδιηγηθήκαμε τους διάφορους μύθους και ιστορίες
o Συζητήσαμε τα διάφορα θέματα που προέκυπταν κάθε φορά από το

θέμα ή μύθο που πραγματευόμασταν. (Συζητήσαμε για την αγάπη,
για τη ζήλεια, τη λύπη, τη νοσταλγία, τη συμπόνια κ.α. )

o Κάναμε συγκρίσεις (πριν-μετά, διαφορές και ομοιότητες των
τεσσάρων εποχών )

o Κατηγοριοποιήσαμε (στο τέλος του προγράμματος) τους λόγους για
τους οποίους οι θεοί στους μύθους μεταμόρφωναν ή
μεταμορφωνόταν

o Κάναμε φωνολογική ενημερότητα με τους ήρωες των μύθων (πχ. Α
όπως αμυγδαλιά, Π όπως Πυγμαλίων, Ο όπως Οδυσσέας, Ν όπως
Νάρκισσος κ.α.)

o Τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των
εκάστοτε ηρώων μέσα από την τεχνική της ΣΚΕΨΗΣ που
δανειστήκαμε από το Δράμα στην Εκπαίδευση.

 Έτσι τα παιδιά μπόρεσαν και εκφραστήκαν λεκτικά,
χρησιμοποίησαν τη γλώσσα ως μέσο περιγραφής,
έκφρασης συναισθημάτων, μέσο σύγκρισης,
κατηγοριοποίησης, έμαθαν καινούριες λέξεις, ασκήθηκαν
στην φωνολογική ενημερότητα , έμαθαν τι είναι αίνιγμα
και ήρθαν σε επαφή με άλλους τρόπους χρήσης της
γλώσσας (όπως την φόρμα του αινίγματος)



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

 Μιλήσαμε για το πώς ο άνθρωπος αλλάζει καθώς μεγαλώνει.
Παρατηρήσαμε τους εαυτούς μας, τους γονείς μας, τους
παππούδες μας για να εντοπίσουμε τι αλλάζει και τι μένει ίδιο.

 Μιλήσαμε για τις 4 εποχές. Είδαμε πώς μεταμορφώνεται η φύση
καθώς αλλάζουν οι εποχές, περιγράψαμε, ανακαλύψαμε, είδαμε τα
χρώματα που κυριαρχούν γύρω μας κάθε εποχή.

 Μιλήσαμε για τον χαμαιλέοντα και κάναμε τα χρώματα μέσα από την
βασική ιδιότητα του να αλλάζει χρώμα ανάλογα με το χρώμα που
είναι κοντά του.

 Μιλήσαμε για το ταξίδι της σταγόνας, πώς μετασχηματίζεται,
μεταμορφώνεται, ώσπου να ξαναγίνει και πάλι σταγόνα,

 Μιλήσαμε για το πώς μεταμορφώνεται η κάμπια σε πεταλούδα.
 Μιλήσαμε για την ανακύκλωση και πόσο χρήσιμη είναι για το

περιβάλλον. Για το τι γίνεται με τα πράγματα που στέλνουμε για
ανακύκλωση και πώς μπορούνε να αλλάξουν μορφή και να τα
ξαναχρησιμοποιήσουμε.

 Έτσι τα παιδιά μπόρεσαν να παρατηρήσουν τη φύση γύρω
τους αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους, την οικογένειά
τους και να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια πώς τα
πάντα αλλάζουν, έμαθαν πράγματα για τον κύκλο που κάνει
το νερό για να έρθει σπίτι μας, έμαθαν για το πώς γεννιέται

μια πεταλούδα και ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με τη
διαδικασία της ανακύκλωσης και έμαθαν για τη χρησιμότητά

της.

Χρώματα και Χαμαιλέων                              Το ταξίδι της σταγόνας                Από την κάμπια στην πεταλούδα



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

 Δραματοποιήσαμε κάποιους μύθους (πχ. Τον μύθο του Κύηκα και της
Αλκυόνης)

 Μιμηθήκαμε διάφορα ζώα από τον μύθο της Κίρκης και του Οδυσσέα,
καθώς και τα μωρά, τους γέρους από τα στάδια της ζωής του
ανθρώπου (μίμηση προτύπου)

 Παίξαμε τον καθρέφτη σε ζευγάρια με αφορμή τον μύθο του
Νάρκισσου (η τεχνική του καθρέφτη)

 Δημιουργήσαμε παγωμένες εικόνες με σκηνές από τους διάφορους
μύθους (τεχνική της παγωμένης εικόνας)

 Προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση του κάθε ήρωα και να δώσουμε
φωνή στη σκέψη και τα συναισθήματά του (Τεχνική της ΣΚΕΨΗΣ από
το Θέατρο στην Εκπαίδευση)

 Παίξαμε με τα πανιά και προσπαθήσαμε να ανασυνθέσουμε την εικόνα
των 4 εποχών.

 Έτσι τα παιδιά έπαιξαν τους μύθους και με τους μύθους,
εστίασαν σε σκηνές που τους έκαναν εντύπωση, καλλιέργησαν
την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στη θέση του εκάστοτε ήρωα,
έφυγαν για λίγο από το εγώ τους για να ακολουθήσουν και να
παρακολουθήσουν τους ήρωες και τους συμμαθητές τους

ΨΥΧΟΚΙΝΗΣΗ:

 Με αφορμή τον μύθο του Φαέθωνα μεταμορφωθήκαμε σε δέντρα και
μιμηθήκαμε την κίνηση των δέντρων.

 Με αφορμή το ταξίδι της σταγόνας δείξαμε με την κίνηση και το σώμα
μας τις διαφορετικές μορφές που παίρνει το νερό.

 Με αφορμή το αίνιγμα της Σφίγγας περπατήσαμε με τους τρεις
διαφορετικούς τρόπους που περπατάει ο άνθρωπος στα τρία ηλικιακά
στάδια.

 Με αφορμή τον μύθο του Πυγμαλίωνα και της Γαλάτειας γίναμε
γλύπτες και γλυπτά σε ζευγάρια.

 Με αφορμή τον μύθο του Δία και της Ευρώπης παίξαμε ταυρομαχίες
 Με αφορμή το μύθο των Μυρμιδόνων γίναμε από μυρμήγκια άνθρωποι

χρησιμοποιώντας την τεχνική της αργής κίνησης.
 Με αφορμή τον μύθο του Δία και της Δανάης χορέψαμε με ομπρέλες
 Με αφορμή τον μύθο της Αράχνης χορέψαμε την Ταραντέλα



 Με αφορμή το βιβλίο του E. Carle “The very hungry caterpillar”
κάναμε με το σώμα μας τις διάφορες μορφές που αλλάζει μια κάμπια
ώσπου να γίνει πεταλούδα.

 Με αφορμή τον μύθο της Κλυτίας και του Ήλιου γίναμε ηλιοτρόπια και
ακολουθούσαμε με το κεφάλι μας τον ήλιο

 Έτσι τα παιδιά έπαιξαν, χάρηκαν, συμμετείχαν, μάθανε τις
δυνατότητες του σώματός τους, ασκήσανε την αδρή τους
κινητικότητα και τον συντονισμό των μελών τους,
συνεργάστηκαν, αφέθηκαν, χόρεψαν και φυσικά μέσα από όλα
αυτά έμαθαν…

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:

o Διαβάσαμε και αναλύσαμε όλους τους μύθους που σχετίζονται με
τις μεταμορφώσεις.

o Διαβάσαμε και αναλύσαμε το παραμύθι της Μ. Κριεζή «Αχ! Γιατί να
είμαι γάτα…»

o Διαβάσαμε και αναλύσαμε το βιβλίο του E. Carle “The very hungry
caterpillar”

o Διαβάσαμε κι αναλύσαμε το βιβλίο της Τ. Τσιλιμένη « Πώς ένα
βιβλίο έγινε Χαρταετός»

o Διαβάσαμε κι αναλύσαμε το βιβλίο της Β. Μιχαηλάκη Αρφραρά «Η
αρπαγή της Ευρώπης»

 Έτσι τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα,
άκουσαν παραμύθια, μύθους, ιστορίες, τα ξαναδιηγήθηκαν με
δικά τους λόγια, συζήτησαν για αυτά, έπαιξαν με αφορμή
αυτά,  τα ξεφύλλισαν, είδαν την εικονογράφηση και βίωσαν
τη χαρά που σου δίνει η επαφή με ένα βιβλίο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 Μάθαμε τα χρώματα μαζί με τον χαμαιλέοντα
 Ομαδοποιήσαμε τα χρώματα με αφορμή τα χρώματα που κυριαρχούν

στις 4 εποχές,
 Κάναμε συγκρίσεις, βρήκαμε ομοιότητες και διαφορές με αφορμή τις 4

εποχές και τα ηλικιακά στάδια του ανθρώπου



 Μιλήσαμε για τη χρονική ακολουθία και κυρίως ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ με
αφορμή όλους τους μύθους των μεταμορφώσεων

 Γενικά ήρθαμε σε επαφή με πολλές μαθηματικές έννοιες με τη βοήθεια
των παιχνιδιών που κάναμε για τους μύθους. (πχ. Πάνω-κάτω, δεξιά-
αριστερά, απέναντι, μέσα-έξω κλπ.

 Έτσι στα παιδιά δόθηκε αφορμή να έρθουν σε επαφή με
χωροχρονικές έννοιες ,να κάνουν ομαδοποιήσεις, να βρουν
ομοιότητες και διαφορές, να κάνουν συγκρίσεις, να μάθουν για
τα χρώματα και γενικά να έρθουν σε επαφή με τα μαθηματικά
μέσα από το παιχνίδι και το παραμύθι.

Συγκρίνουμε τις τέσσερις εποχές…



ΓΡΑΦΗ:

 Σε κάθε μύθο που ζωγραφίζαμε γράφαμε από κάτω τον τίτλο του, έτσι
καθώς περνούσε η χρονιά βλέπαμε την εξέλιξη μας στη γραφή.

 Δώσαμε τίτλο στα γλυπτά μας και γράψαμε ταμπέλες με το όνομά μας
και τον τίτλο του γλυπτού μας.

Γράφουμε τις ταμπέλες  με τους τίτλους των γλυπτών μας…

Γράφουμε τους τίτλους από τους μύθους που ζωγραφίζουμε…



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:

 Ζωγραφίσαμε κάθε μύθο
 Φτιάξαμε κολλάζ με εφημερίδες και τη Σφίγγα
 Φτιάξαμε πίνακες ζωγραφικής για κάθε εποχή χωριστά

χρησιμοποιώντας τέμπερα και μπατονέτες.
 Γίναμε για λίγο γλύπτες σαν τον Πυγμαλίωνα και φτιάξαμε τα δικά

μας γλυπτά από πυλό. Τους δώσαμε και τίτλο!
 Φτιάξαμε τις δικές μας ιστορίες μεταμόρφωσης σε κόμικς
 Ζωγραφίσαμε οι ίδιοι την πρόσκληση για τη γιορτή μας.
 Ζωγραφίσαμε οι ίδιοι το σκηνικό για τη γιορτή μας.

Ζωγραφίσαμε τους μύθους που ακούσαμε…

Φτιάξαμε κολλάζ με εφημερίδες και τη σφίγγα



Φτιάξαμε τα δικά μας γλυπτά από πυλό…

Τα χρωματίσαμε και τους δώσαμε και τίτλους…

Φτιάξαμε και τις δικές μας ιστορίες μεταμόρφωσης σε κόμικς!



ΜΟΥΣΙΚΗ:

 Ήρθαμε σε επαφή με διάφορα ήδη μουσικής με αφορμή τα παιχνίδια
που κάναμε για τους μύθους. Ακούσαμε, χορέψαμε και παίξαμε με
Κλασσική Μουσική (A. Vivaldi-4 Seasons), Tarantella, Passo
Doble, Valse και διάφορα άλλα είδη μουσικής.

 Έτσι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν διαφορετικά
ήδη μουσικής κι οσμωτικά να έρθουν σε επαφή με άλλες
κουλτούρες και να αποδεχθούν το διαφορετικό.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ:

o Κάναμε παρουσίαση του προγράμματος μέσω των ψυχοκινητικών
παιχνιδιών που δουλέψαμε με αφορμή τους μύθους όλη τη χρονιά.

o Φτιάξαμε μόνοι μας το σκηνικό της παράστασης
o Φτιάξαμε μόνοι μας την πρόσκληση της παράστασης

Ζωγραφίσαμε μόνοι μας την πρόσκληση και το σκηνικό για την καλοκαιρινή γιορτή μας



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Σεπτέμβρη του 2013 ως τον Ιούνιο του
2014.
Οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος θεωρούμε ότι πραγματοποιήθηκαν.

 Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για τους μύθους αλλά και για τη
διαδικασία της μεταμόρφωσης.

 Παρατήρησαν τα ίδια και κατανόησαν ότι στη φύση και στη ζωή πολλά
πράγματα υπόκεινται σε αλλαγές.

 Χρησιμοποίησαν και κατανόησαν τις μαθηματικές έννοιες Πριν-Μετά
και κατανόησαν τη χρονική ακολουθία.

 Έγινε ευρεία χρήση της γλώσσας με την αναδιήγηση των μύθων αλλά
και με κάθε άλλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με αφορμή το θέμα των
Μεταμορφώσεων.

 Καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στη θέση κάθε ήρωα και
εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

 Γενικά έμαθαν, διασκέδασαν και πέρασαν καλά μέσα από τα παιχνίδια
και τις ιστορίες που παρουσιάσαμε.

 ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ:

 Καλύτερος προγραμματισμός
 Μεγαλύτερη ποικιλία στις δραστηριότητες
 Καλύτερη χρήση των πινάκων ζωγραφικής



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κριεζή, Μαριανίνα, Αχ! Γιατί να είμαι γάτα, Άμμος
2. Παπαγγελής, Δ., Θεόδωρος, Σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους,

διαδρομές στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, Gutenberg
3. Russo, Laura-Scarpati,Irene, Οι Μεταμορφώσεις, ιστορίες ανθρώπων

και Θεών, μτφ Gioffi Guido, IntroBooks
4. Βαλάση, Ζωή, Ο κήπος των μεταμορφώσεων, Κέδρος
5. Ρισπέν, Ζ., Η μεγάλη ελληνική μυθολογία, τόμος Α, Π. Κουτσούμπος

Α.Ε.
6. Μιχαηλάκη, Αφραρά, Βάσω, Η αρπαγή της Ευρώπης, Διάπλαση
7. Carle, Eric, The very hungry caterpillar, Puffin Books
8. Τσιλιμένη, Δ., Τασούλα, Πώς ένα βιβλίο έγινε χαρταετός,

Καστανιώτης
9. Γλωσσοδέτες, μαντέματα, Καστανιώτης, Αθήνα 1995



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Θέματα και μύθοι με τα οποία ασχοληθήκαμε
 Φτιάχνουμε τα δικά μας γλυπτά

 Φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες μεταμόρφωσης σε
κόμικς



Θέματα και μύθοι με τα οποία ασχοληθήκαμε

Α. Οι μεταμορφώσεις στη φύση:

1. Οι 4 εποχές (Φθινόπωρο, Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι)
2. Χρώματα και Χαμαιλέων
3. Το ταξίδι της σταγόνας
4. Από την κάμπια στην πεταλούδα

Β. Ο άνθρωπος:
1. Το αίνιγμα της Σφίγγας
2. Οι τρεις «ηλικίες» του ανθρώπου»

Γ. Κίρκη και Οδυσσέας

Δ. Οι μεταμορφώσεις του Δία:

1. Δίας και Ευρώπη
2. Δίας και Δανάη

Ε. Οι μύθοι των μεταμορφώσεων :
1. Φαέθων και Ηλιάδες
2. Κλυτία και Ήλιος
3. Φυλλίς και Δημοφώντας
4. Κύηκας και Αλκυόνη
5. Πυγμαλίων και Γαλάτεια
6. Οι Μυρμιδόνες
7. Ο  μύθος της Αράχνης
8. Ηχώ και Νάρκισσος
9. Ο Διόνυσος και οι Πειρατές

ΣΤ. Ανακύκλωση, μια μεταμόρφωση κι αυτή…



Αλεξανδρίδης Ηλίας (Νήπιο)

Τσόκου Ντέιβι (Νήπιο)



Ντούζα Άρης (Νήπιο)

Πέππα Υρώ (Νήπιο)



Καμαργιώτη Ευμορφίλη (Νήπιο)

Μοσχούτη Βάγια (Νήπιο)



Μπουγιακιώτη Διονυσία (Νήπιο)

Πιτσαρής Γιώργος (Νήπιο)



Παπαβραμόπουλος Ανδρέας (Νήπιο)

Μοσχοπούλου Μαριάννα (Προνήπιο)



Χαγιάς Θωμάς (Νήπιο)

Δουλγέρογλου Κατερίνα (Νήπιο)



Μπασδέκης Αχιλλέας (Προνήπιο)

Μπέτσης Θάνος (Νήπιο)



Πλατάνας Γιώργος (Νήπιο)

Νάτσι Γιώργος (Προνήπιο)



Τσολερίδης Γιώργος (Νήπιο)

Δουλγέρογλου Χάρης (Νήπιο)



Γραμματέας Μιχαήλ- Άγγελος (Προνήπιο)

Παπουτσή Δήμητρα (Νήπιο)



Χαλκιάς Τάκης (Νήπιο)



Αρτεμιάδης Άλκης (Νήπιο)

Πιτσαρής Γιώργος (Νήπιο)



Παπουτσή Δήμητρα (Νήπιο)

Καμαργιώτη Ευμορφίλη (Νήπιο)



Αρτεμιάδης Ιάσονας (Προνήπιο)

Μοσχούτη Βάγια (Νήπιο)



Πλατάνας Γιώργος (Νήπιο)

Αλεξανδρίδης Ηλίας (Νήπιο)



Τσόκου Ντέιβι (Νήπιο)

Δουλγέρογλου Κατερίνα (Νήπιο)



Ευσταθόπουλος Παναγιώτης (Νήπιο)

Πέππα Υρώ (Νήπιο)



Παπαβραμόπουλος Ανδρέας (Νήπιο)

Μπουγιακιώτη Διονυσία (Νήπιο)



Μπέτσης Θάνος (Νήπιο)

Μοσχοπούλου Μαριάννα (Προνήπιο)



Δουλγέρογλου Χάρης (Νήπιο)

Γραμματέας Μιχαήλ- Άγγελος (Προνήπιο)



Χαγιάς Θωμάς (Νήπιο)

Αλάμπεη Ελπίδα- Αγάπη (Νήπιο)



Νάτσι Γιώργος (Προνήπιο)



Είναι ένας θάνατος να βγεις από το εγώ σου, κύριε,
Μα όμως σε σώζει από το θάνατο…

Νίκος Καρούζος


