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PYP 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

«ΣΥΝΟΙΚΙΑ»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

Την περίοδο 20.9.21-
8.10.21, οι μαθητές της 2ας
δημοτικού ερεύνησαν την
Διαθεματική Ενότητα «Πώς
οργανώνουμε τον εαυτό
μας».
Με αφετηρία την Κεντρική
Ιδέα «Όλοι οι κάτοικοι μιας
κοινότητας έχουν ενεργό
ρόλο», οι μαθητές μας
ερεύνησαν διαφορετικούς
τόπους, κατανόησαν ποιες
ανάγκες των πολιτών
καλύπτει κάθε οικισμός και
εντόπισαν τους ιδιαίτερους
παράγοντες που καθορίζουν
τον τρόπο με τον οποίο
χτίζεται μια πόλη.

Οι μαθητές της 2ας δημοτικού επισκέφθηκαν το

Μουσείο Βορρέ, όπου εκτίθεται πλήθος εικαστικών

έργων σύγχρονης τέχνης. Με αφορμή τη ξενάγηση

στη συλλογή του μουσείου με ανακυκλώσιμα

υλικά, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι με τη δύναμη

της φαντασίας δίνουμε ξανά ζωή στα αντικείμενα

της καθημερινής μας ζωής. Οι μαθητές μας, επίσης,

περιηγήθηκαν στο σπίτι του Έλληνα συλλέκτη

έργων τέχνης, Ίωνα Βορρέ και είχαν την ευκαιρία να

έρθουν σε επαφή με εργαλεία και σκεύη

καθημερινής χρήσης μιας παλαιότερης εποχής.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΥΣΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Με αφορμή την επόμενη Διαθεματική Ενότητα «Πώς λειτουργεί ο κόσμος» οι
μαθητές μας προκειμένου να διευρύνουν τον ορίζοντά τους σε σχέση με τις
χρήσεις του νερού επισκέφθηκαν το Πυροσβεστικό Μουσείο. Εκεί ενημερώθηκαν
για την ιστορία και την προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης,
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης
πυρκαγιών.

Ενημέρωση
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18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΗΜΕΡΑ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

Ενημέρωση

Οι μικροί μαθητές μας παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με την ίδρυση
του Κολλεγίου και των πρωτοπόρων ιδρυτών του. Παράλληλα έγινε ανάλυση του
συμβολισμού των τεσσάρων στοιχείων του θυρεού. Ολοκληρώνοντας, οι
μαθητές μας συνειδητοποίησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη
μνήμη των ιδρυτών του σχολείου μας είναι να υλοποιούμε τα όνειρά τους,
εκείνα με τα οποία το θεμελίωσαν.

Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα του λευκού μπαστουνιού για τους τυφλούς, οι
μαθητές της 2ας δημοτικού παρακολούθησαν μια παρουσίαση σχετικά με τους
τρόπους που η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων προσαρμόζεται στην κοινωνία. Επίσης,
οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να νιώσουν και να διδαχθούν πώς θα μπορούσαν κι
εκείνοι να γράψουν κάτι με τη μέθοδο Braille για τυφλούς.

Aν μου πάρεις τα χέρια,
μου παίρνεις τα μάτια!
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου, οι μαθήτριες και οι μαθητές της 2ας
δημοτικού συμμετείχαν σε ένα δρώμενο βασισμένο
στο βιβλίο "Το τελευταίο λουλούδι" του Τζέιμς
Θέρμπερ.
Τα παιδιά συναντήθηκαν διαδικτυακά μέσα από τις
τάξεις τους με το Θέατρο του Σχολείου, από όπου οι
δασκάλες της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής
αφηγήθηκαν το παραμύθι με λόγια, εικόνες και
μουσική. Τα παιδιά μαζί με τους συμβούλους τους
απήγγειλαν στίχους των Οδυσσέα Ελύτη, Ιάκωβου
Καμπανέλλη και Κωστούλας Μητροπούλου,
τραγούδησαν μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και
συναισθάνθηκαν τη σημασία της ειρήνης στη ζωή μας.

Στις τάξεις διδάχθηκαν τον ιδιαίτερο συμβολισμό της
ημέρας αυτής και κατανόησαν την υπεράνθρωπη
προσπάθεια που κατέβαλαν οι ήρωες του 1940 και
την αξία του εορτασμού μέσα από το Power Point, το
οποίο παρακολούθησαν με τους δασκάλους τους.
Επίσης, είδαν διαδικτυακά την έπαρση της σημαίας,
το άγημα των μαθητών της 6ης τάξης και την ομιλία
του Διευθυντή, κ. Σιαμόπουλου.
Στο τέλος, τα παιδιά έγραψαν ή ζωγράφισαν κάτι

σχετικό με την αξία της ειρήνης στη ζωή μας και το
κόλλησαν στο ταμπλό που βρισκόταν στον διάδρομο
της 2ας δημοτικού.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ!!
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκδήλωση για τη Διαθεματική Ενότητα «ΣΥΝΟΙΚΙΑ»

Στο πλαίσιο της διαθεματικής ενότητας People assume different roles in the 
communities they belong to (Συνοικία), οι μαθήτριες και οι μαθητές της 2ας τάξης 
παρακολούθησαν στον χώρο της Βιβλιοθήκης το εκπαιδευτικό διαδραστικό 
πρόγραμμα «Παρατηρώ, Εμπνέομαι, Δημιουργώ με τον Φρανκ». 
Η εκδότρια και δημιουργός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων Άννα-Μαρία 
Βλάσση με αφορμή το βιβλίο «Ο μικρός  Φρανκ αρχιτέκτονας» μίλησε για τις έννοιες 
της δημιουργίας,  του «ωραίου» και της μεταμόρφωσης στην τέχνη.
Σύστησε στα παιδιά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τον συγγραφέα μέσα από το 
έργο του, παρουσίασε το ΜΟΜΑ (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη) και τα 
εκθέματά του και, τέλος, κάλεσε τα παιδιά να κάνουν με απλά υλικά μια κατασκευή 
για να μεταμορφώσουν το δικό τους υλικό και να του δώσουν νέα μορφή.

Η ομάδα της Βιβλιοθήκης σάς προτείνει κάποια βιβλία σχετικά με τις θεματικές 
ενότητες PYP που ερευνούμε αυτήν την περίοδο.
Βιβλία για τη ΣΥΝΟΙΚΙΑ

• Φωτιάδης, Φίλιππος. Το μπάνιο μας. Εκδ. Μάρτης

• Φραγκεσκάκη, Χριστίνα. Ζωγράφισέ μου ένα σπίτι. Εκδ. Καλειδοσκόπιο

• Αγγέλου, Άγγελος και Σίνη, Έμη. Φίλοι πάνω κάτω. Εκδ. Παπαδόπουλος

• Corr, Christopher. Ένα σπίτι για όλους. Εκδ. Παπαδόπουλος

• Zullo, Germano. Οι ουρανοξύστες. Εκδ. Μέλισσα

Βιβλία για το ΝΕΡΟ
• Παπαθεοδούλου, Αντώνης. Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου. Eκδ. Παπαδόπουλος
• Μαντούβαλου, Σοφία. Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα. Εκδ. Πατάκης Γιώτη, 

Μαρίνα. Η Στιγμούλα. Εκδ. Διόπτρα
• Hanackova, Pavla. Μαθαίνω τον κόσμο, το νερό. Εκδ. Φουρφούρι
• Τhomas, Isabel. Ο υπέροχος πλανήτης μας, το νερό. Εκδ. Μεταίχμιο
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε μαθηματικές έννοιες με τη
βοήθεια των tablets στο Εργαστήριο του Σχολείου μας (Informatics Center).

Στο πλαίσιο της 1ης διαθεματικής ενότητας PYP με θέμα «Συνοικία», τα παιδιά

εμπνεόμενα από το έργο του Αυστριακού οικολόγου, ζωγράφου και αρχιτέκτονα

Friedensreich Hundertwasser, σκέφτηκαν τολμηρά και αντισυμβατικά για να

ζωγραφίσουν με έντονα, φωτεινά χρώματα το δικό τους οικολογικό σπίτι

χρησιμοποιώντας βιομορφικά σχήματα και μοτίβα σε οργανική σχέση με τα στοιχεία

του φυσικού περιβάλλοντος.

Όσα παιδιά επιθυμούν, θα μπορούν με τα έργα τους να λάβουν μέρος στον πρώτο

διαγωνισμό παιδικού εξωφύλλου του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» με θέμα τη λέξη

«σπίτι», στον οποίο θα συμμετέχει το σχολείο μας. Το έργο που θα επιλεγεί από την

κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα κοσμήσει το εξώφυλλο του τεύχους

Ιανουαρίου 2022 του περιοδικού «Σχεδία», ενώ οι είκοσι φιναλίστ θα δουν τα έργα

τους να εκτίθενται στο σπίτι της «σχεδίας».

Χρησιμοποιώ έντονα, φωτεινά χρώματα, σκέφτομαι τολμηρά και σχεδιάζω

βιομορφικά σχέδια και μοτίβα που μπορεί να είναι ασυνήθιστα, αλλά αισθητικά

αναβαθμίζουν την όψη του σπιτιού μου και κατ’ επέκταση την όψη της συνοικίας

μου.
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ENGLISH

ENGLISH

Sing & play with us!
Encourage your children to look around (at home, on the street, at the 
supermarket) and show you letters that they have learned in English. 
Spend some time with your children visiting the Starfall website 
https://www.starfall.com/h/abcs/
(Alphabet letters and games).
Sing Alphabet songs together!
You can find many on You tube. 

We recommend the 
"Jolly Phonics" song and "Let's Learn About the Alphabet" 
(Jack Hartmann series of videos).

Ενημέρωση

During the month of October, we continued to work on learning the names of
the letters in the English alphabet, the sound each letter makes, and how to write
each letter. We completed exercises in our phonics books, sang alphabet songs,
played games, and listened to stories about the letters.

We are excited to have two Fulbright Fellows working with us again in English
this year. They are Brittany Rrigg from Texas and Kristen O’Neill from New York.
The Fulbright Fellows are young men and women who have graduated from a US
university and have been selected by both the Fulbright Foundation and Hellenic
American Educational Foundation to spend a year working with the different
English Departments, library, and counseling office of the school. They act as
models of language and culture for our students.

We celebrated Halloween in the classrooms on Friday 29 October. We sang
songs, learned poems, listened to stories, made Halloween bats, and lit pumpkins
that had been carved into jack-o’-lanterns. Halloween masks were provided to all
students by the office of the President, Professor C. Synolakis.
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού γιόρτασε την

Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021 και την 8η Πανελλήνια Ημέρα

Σχολικού Αθλητισμού. Με κοινό σύνθημα: «Το Σχολείο σε Κίνηση- Αθλούμαστε

δημιουργικά», οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνάστηκαν και διασκέδασαν με

πολλές αθλητικές δράσεις και παιχνίδια. Και του χρόνου!
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MS TEAMS-ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

Να σας υπενθυμίσουμε ότι στο Ms Teams, στις ανακοινώσεις του
τμήματος (post), μπορείτε να βρείτε για δική σας ενημέρωση την
ανακοίνωση με την καθημερινή μελέτη των μαθητών.

Για να εισέλθετε στο περιβάλλον Ms Teams του τμήματος του παιδιού
σας, χρησιμοποιείτε το Username και το Password του/της
μαθητή/τριας.

Όσον αφορά την καθημερινή μελέτη στο σπίτι, θα ήταν πολύ χρήσιμο οι
μαθητές να επαναλαμβάνουν την ανάγνωση και την ορθογραφία τους.
Δεν ξεχνάμε να διαβάζουμε και το λογοτεχνικό μας βιβλίο!


