
  ΣΥΓΧΡΟΝΑ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ   "ΜΑΝΕΣΗ"  
 Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο 
 
 Πρασίνου Λόφου 49-51, 141 22 Ηράκλειο-Αττικής τηλ. 2102813520- 2102816222 
Fax 2102830780 Internet http://www.manesis.gr & manesisnews.gr email : info@manesisnews.gr      

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό   

          
66 -- 55 -- 11 44   

  
 
 
 
- Καλοκαίρι, καλοκαίρι τί καλά μας έχεις φέρει; 
- Φέρνω του καιρού τη γλύκα, τα κεράσια και τα σύκα. 
                                                                                     ( Χάρης Σακελλαρίου ) 

 

 
        Τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση εκμεταλλευόμενα την πληθώρα θεμάτων που μας 
προσφέρει το καλοκαίρι στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας  και πρώτης σχολικής ηλικίας να συμμετάσχουν στο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα 
 “Ελάτε να ζήσουμε μια καλοκαιρινή περιπέτεια ‘’. 

Στην περιπέτεια μας γίνονται δεκτά παιδιά 3-9 ετών μέχρι και Γ΄ 
δημοτικού . 
 ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 16 Ιουνίου – ΛΗΞΗ : Παρασκευή 1 Αυγούστου.  Το 
διάστημα διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να παραταθεί αν υπάρχουν 
συμμετοχές. 
(Η χρέωση  είναι ή ανά ημερολογιακό 15θήμερο ή ανά εβδομάδα). 
Α΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  16 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου 
Β΄   ΠΕΡΙΟΔΟΣ  30 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 
Γ΄    ΠΕΡΙΟΔΟΣ  14 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 
Δ΄   ΠΕΡΙΟΔΟΣ   28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 
 
 Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή. Ώρα προσέλευσης 
7:30έως8:30 ώρα αποχώρησης 15:30 
 Μετακινήσεις: Όλες οι μετακινήσεις των μαθητών μας γίνονται με τα 
σχολικά μας λεωφορεία εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την 
εξυπηρέτηση τους. 

http://www.manesis.gr/


 Διατροφή :Στο πρόγραμμα προσφέρονται  Πρωινό – Δεκατιανό – 
Απογευματινό, τα οποία αποτελούνται από γάλα, φρέσκους χυμούς 
φρούτων, δημητριακά, φρούτα, σάντουιτς, κεικ, μπισκότα και λουκουμάδες.  
Το μεσημεριανό φαγητό το στέλνετε εσείς σε ανοξείδωτο για φούρνο ή 
τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων.  

 
        Η ‘’ περιπέτεια ‘’ αυτή θα μας ταξιδέψει στο κόσμο του καλοκαιριού. Οδηγός 
μας στο ταξίδι αυτό θα είναι το παιχνίδι.... 
Στην παρέα μας θα έχουμε:  
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

 ΠΠααιιχχννιιδδιιάάρριικκεεςς  κκαατταασσκκεευυέέςς: Οι εικαστικές δραστηριότητες είναι από τις πιο 
ευχάριστες και συναρπαστικές ενασχολήσεις για τα παιδιά.  Τέτοιου είδους 
είναι: Παιχνίδια γνωριμίας-Επικοινωνιακά παιχνίδια –Δημιουργίες με 
πλαστελίνη- Κολλαζ- Ζωγραφική-νερομπογιές.  

 ΠΠααίίζζοοννττααςς  μμεε  ττηη  μμοουυσσιικκήή: Η  Μουσικοκινητική αγωγή για τα παιδιά είναι ένα 
πολύτιμο εργαλείο, το οποίο μέσα από δραστηριότητες βοηθά το παιδί να 
ταξιδέψει στη χώρα της έκφρασης και της δημιουργίας, της ξεγνοιασιάς και 
της ψυχαγωγίας. Μουσική απο όλο τον κόσμο-κατασκευή μουσικών 
οργάνων – Μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

 ΑΑνναακκααλλύύππττοοννττααςς  ττηη  φφύύσσηη: Τα παιδιά εξερευνούν το φυσικό περιβάλλον 
παρατηρώντας, αγγίζοντας και συλλέγοντας. Άλλωστε τη φύση την 
ανακαλύπτουμε μόνο αν έρθουμε σε άμεση επαφή μαζί της. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα απο προγράμματα όπως: Προστατεύω τη φύση- 
Γνωρίζω ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς- Εξερευνώ το περιβάλλον που 
ζώ- Ανακαλύπτω τον υδάτινο κόσμο- Μαθαίνω για την ανακύκλωση .  

 ΒΒοουυττιιέέςς  σσττηηνν  ππιισσίίνναα  μμααςς: Οι εξερευνητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τη χαρά και αξία της κολύμβησης και να χαρούν με 
διασκεδαστικά και διδακτικά παιχνίδια στην Κολυμβητική Λέσχη του 
σχολείου μας ‘’caretta caretta’’. 

 

 ‘‘’’ΠΠααρρααμμυυθθοοσσααλλάάττεεςς’’’’: Τα παιδιά θα γνωρίσουν ήρωες φανταστικούς, θα 
ταξιδέψουν σε κόσμους μαγικούς όπου με λίγη παραμυθόσκονη όλα θα 
φαίνονται αλλιώς..... – Θεατρικό παιχνίδι – Ανάγνωση παραμυθιών – 
Κουκλοθέατρο. 

 ΨΨυυχχααγγωωγγιικκάά  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα: Παραδοσιακά και σύγχρονα  παιχνίδια όπως μήλα- 
αμπάριζα- μέλισσα – τσουβαλοδρομίες κ.α  

 ΕΕλλεεύύθθεερρεεςς  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  : Επιτραπέζια παιχνίδια- παζλ – οικοδομικό 
υλικό ( τουβλάκια) – πλαστελίνη - Προβολή ταινιών. 

 ΕΕκκδδρροομμέέςς: Μια επίσκεψη την εβδομάδα σε χώρο εκτός σχολείου με 
εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα (κάθε Τετάρτη).  

 ΑΑθθλληηττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς: Ενασχόληση με Basket, tennis, ποδόσφαιρο κλπ.   

 ΔΔιιααδδρραασσττιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα: Παιχνίδια μέσω υπολογιστή. Μαθαίνουμε και 
διασκεδάζουμε διαδραστικά. 

 

 ΤΤηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  μμέέρραα  κκάάθθεε  ππεερριιόόδδοουυ  θθαα  δδίίννεεττααιι  ππάάρρττυυ  ααπποοχχααιιρρεεττιισσμμοούύ,,  ττοο  

οοπποοίίοο    θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδιιααγγωωννιισσμμόό  χχοορροούύ,,  πποολλλλήή    μμοουυσσιικκήή  κκααιι  φφααγγηηττόό  πποουυ  



θθαα  ππααρρέέχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο..      ΤΤηηνν  ηημμέέρραα  ααυυττήή  οοιι  γγοοννεείίςς  δδεε  θθαα  δδίίννοουυνν  

μμεεσσηημμεερριιααννόό  φφααγγηηττόό  μμααζζίί  σστταα  ππααιιδδιιάά..   

 Στην αρχή κάθε εβδομάδας θα δίνεται διευκρινιστικό πρόγραμμα φαγητού 
και πρόγραμμα με τις δραστηριότητες της κάθε ομάδας. 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 ΔΔηημμιιοουυρργγιικκέέςς  κκαατταασσκκεευυέέςς: Μέσα από τη ζωγραφική, τα παζλ, τις 
κατασκευές από πηλό αλλά και κολλάζ  καλλιεργείται εποικοδομητικά η 
φαντασία των παιδιών. Κατασκευές με τεχνοτροπίες – Εξερευνώ τις τέχνες.  

 ΜΜοουυσσιικκοοκκιιννηηττιικκήή  ααγγωωγγήή  :  Η μουσική είναι αγωγή της ψυχής μας τονίζει όλη 
η ελληνική γραμματεία. Πρώτος ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τον ήχο των 
πλανητών και την επιρροή στη ζωή μας.  Μέσα από την μουσική εκφράζουμε 
τα συναισθήματα μας και η ψυχή γεμάτη συνεχίζει να  δίνει ζωντάνια στη 
ζωή μας.  

 ΟΟ  ΘΘηησσααυυρρόόςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  μμααςς  ηη  φφύύσσηη  :  Μέσω ψυχαγωγικών διαδικασιών τα 
παιδιά μαθαίνουν για την σπουδαιότητα της φύσης και τη διατήρηση της 
ισορροπίας της.  Μαθαίνουν για το ζωικό και φυτικό βασίλειο, για τον 
υδάτινο κόσμο, τους τρόπους προστασίας της φύσης μας και την επιτακτική  
ανάγκη της ανακύκλωσης! 

 ΔΔρροοσσιιάά  κκααλλοοκκααιιρριιοούύ  σσττηηνν  ππιισσίίνναα  μμααςς  :  Τη χώρα μας τη λούζει η 
καταγάλανη  θάλασσα. Δεν μπορεί παρά μάθουμε  στα παιδιά μας πώς να 
γίνουν  καλοί κολυμβητές και να τη χαρούνε  με ασφάλεια.   Καθημερινή 
ενασχόληση με τη κολύμβηση (πλην της Τετάρτης)  με διασκεδαστικά και 
διδακτικά παιχνίδια νερού στην Κολυμβητική Λέσχη του σχολείου μας 
‘’caretta caretta’’. 

 ΑΑθθλληηττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς::  ΕΕκκμμάάθθηησσηη  ααγγααππηημμέέννωωνν  σσπποορρ,,  μμιικκρρώώνν  κκααιι  

μμεεγγάάλλωωνν..    ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηη  ((BBAASSKKEETT)),,    πποοδδόόσσφφααιιρροο  ((FFOOOOTTBBAALLLL))  κκααιι    

ππεεττοοσσφφααίίρριισσηη  ((VVOOLLLLEEYY))..     

 ΧΧοορρεεύύοοννττααςς  μμεε  ττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη: Οι μικροί μας φίλοι θα έρθουν σε επαφή με 
την παραδοσιακή μουσική, τα τραγούδια και τους παραδοσιακούς χορούς, 
δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον λαϊκό πολιτισμό. Εκμάθηση 
παραδοσιακών χορών- Γνωριμία με τη λαϊκή παράδοση, τα έθιμα, τις 
φορεσιές.   

 ΔΔιιααδδρραασσττιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα: Παιχνίδια στον υπολογιστή- Παιχνίδια γνώσης στο 
διαδραστικό πίνακα του σχολείου μας. 

 ΨΨυυχχααγγωωγγιικκάά  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα: Παραδοσιακά και σύγχρονα  παιχνίδια όπως μήλα- 
αμπάριζα- μέλισσα – τσουβαλοδρομίες κ.α  

 ΕΕλλεεύύθθεερρεεςς  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  : Επιτραπέζια παιχνίδια, προβολή ταινιών κλπ. 

 ΕΕκκδδρροομμέέςς: Μια επίσκεψη την εβδομάδα σε χώρο εκτός σχολείου με 
εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα (κάθε Τετάρτη).  

 

 ΤΤηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  μμέέρραα  κκάάθθεε  ππεερριιόόδδοουυ  θθαα  δδίίννεεττααιι  ππάάρρττυυ  ααπποοχχααιιρρεεττιισσμμοούύ,,  ττοο  

οοπποοίίοο    θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδιιααγγωωννιισσμμόό  χχοορροούύ,,  πποολλλλήή    μμοουυσσιικκήή  κκααιι  φφααγγηηττόό  πποουυ  

θθαα  ππααρρέέχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο..      ΤΤηηνν  ηημμέέρραα  ααυυττήή  οοιι  γγοοννεείίςς  δδεε  θθαα  δδίίννοουυνν  

μμεεσσηημμεερριιααννόό  φφααγγηηττόό  μμααζζίί  σστταα  ππααιιδδιιάά..   
 

 Στην αρχή κάθε εβδομάδας θα δίνεται διευκρινιστικό πρόγραμμα φαγητού 
και πρόγραμμα με τις δραστηριότητες της κάθε ομάδας. 



 
 

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
 

ΣΣττηηνν  ττιιμμήή  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  : Η ημιδιατροφή , οι μετακινήσεις από και προς στο 
σπίτι, το κολυμβητήριο καθώς και τα υλικά που θα χρειαστούν για τις 
κατασκευές. 
 
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου μας και το προσωπικό της Κολυμβητικής μας Λέσχης.   
Τα  αθλητικά& μουσικά  προγράμματα θα πραγματοποιηθούν από 
ειδικευμένους εκπαιδευτικούς.  

 

Για την εγγραφή χρειάζονται συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής , ιατρική 

βεβαίωση (αν έχετε φέτος προσκομίσει δεν χρειάζεται , θα ενημερώσετε σχετικά 

τη γραμματεία) και δερματολογική εξέταση.  

 
Για οποιαδήποτε οικονομική διευκρίνιση ή πληροφορία θα καλείτε στο σχολείο 
(210 28 16 222  εσωτερικό 213) και θα ζητάτε την κα Λαζίδου  Φωτεινή.  
 
Καράβι θα είναι το σχολείο μας, συνεπιβάτες όλοι εμείς, γι΄ αυτό μην αργείς...  
Η περιπέτεια αρχίζει!!!! 

 
        Με εκτίμηση   
 
        Η Διεύθυνση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         
            «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ» 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο Παιδιού:  

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:   

Ημερομηνία Γέννησης μαθητή:   

Τάξη που τελείωσε το σχ, έτος2013-2014  

Περιοχή  κατοικίας   

Οδός & αριθμός κατοικίας  

Τηλέφωνο οικίας  

Τηλέφωνα εργασίας  

Κινητό τηλέφωνο   

 

Χρήση Σχολικού Λεωφορείου () 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΙ -ΑΠΟΓΕΥΜΑ          

ΕΠΙΘΥΜΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ  

ΕΠΙΘΥΜΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ        

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ          

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  : 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΓΟΝΕΑ 

 

       ……………………………. 

 

 

τηλ. επικοινων 

ΑΙΤΗΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 

ΘΑ  ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/05/14 
τηλ. επικοινωνίας 210 28 16 222 εσωτ. 213 


