
 

 

 



10  τρόποι για να περάσει  ευχάριστα και 

δημιουργικά η νέα σχολική χρονιά!!!

 



Μπαμπά!!!  Μαμά!!!!   

Είσαι κι εσύ στο Νηπιαγωγείο!!!! 

 



Αγαπητοί γονείς!!!! Στο ξεκίνημα μιας  νέας σχολικής χρονιάς είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάθε 

νηπιαγωγός , μαζί κι εμείς, ευχόμαστε να γνώριζαν οι γονείς κάποια πράγματα που θα μας 

βοηθούσαν στο έργο μας τόσο στην πρώτη περίοδο της προσαρμογής των παιδιών, όσο και κατά 

την διάρκεια όλης της χρονιάς. Σκεφτήκαμε αυτό τον τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να 

μοιραστούμε τις σκέψεις μας και τους προβληματισμούς μας. 

Είστε έτοιμοι; Το ταξίδι προς το μαγικό κόσμο της χαράς και της δημιουργίας  του 

Νηπιαγωγείου ξεκίνησε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

 



1. Πώς να το ξυπνήσω που κοιμάται τόσο γλυκά; Τι ρούχα να του φορέσω; 

Ξυπνήστε το παιδί  σε ευχάριστο κλίμα χωρίς εντάσεις . Ένας καλός ύπνος από το βράδυ 

είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει. Τηρήστε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και δώστε του χρόνο να 

ντυθεί και να φάει πρωινό χωρίς να βιάζεται.  

Έχετε έτοιμα τα ρούχα του από την προηγούμενη μέρα. Φορέστε του ρούχα απλά χωρίς 

ζώνες που του δημιουργούν δυσκολία ( ιδιαίτερα όταν βιάζεται να πάει τουαλέτα). Παπούτσια 

με κορδόνια εκτός του ότι λύνονται συνέχεια , μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο κα την σωματική 

του ακεραιότητα.  

 



2. Τι πρέπει να του έχω  άραγε στην τσάντα του; 

Τα κρουασάν ,τσιπς, γαριδάκια, σοκολάτες και γενικά το τυποποιημένο φαγητό δεν είναι 

φαγητό. Δώστε στο παιδί σας φρούτο, τοστ, αυγό, σπιτικό κέικ, πίτα και ότι άλλο φτιάχνετε 

στο σπίτι. Είμαστε απολύτως σίγουρες ότι ξέρετε πολλές νόστιμές  συνταγές  και για όποιον 

δεν γνωρίζει υπάρχει και το ίντερνετ…….  

 

3. Τι θα πρέπει να έχει η τσαντούλα του; 

Μια τσάντα αρκετά ευρύχωρη θα βοηθήσει το παιδί σας να οργανώνει και να τακτοποιεί μόνο 

του τα πράγματα του. Μη ξεχνάτε ότι  ο βασικότερος στόχος μας είναι η ανάπτυξη της 

αυτονομίας του παιδιού. Μέσα η τσαντούλα του θα έχει το  φαγάκι του ,μια μικρή 

πετσετούλα( σκεφτείτε ότι είμαστε πολλοί και καθόμαστε κοντά ο ένας με τον άλλο) , το 

νεράκι του και ατομικά χαρτομάντιλα. 

 



4. Τι ώρα πρέπει να είναι στο σχολείο; Τι  πειράζει αν αργήσουμε λιγάκι; 

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ορίζει ως ώρα προσέλευσης  8.00 μέχρι 

8.15 και ως ώρα αποχώρησης 12.15 έως 12.30 για το κλασικό τμήμα και 15.45 

έως 16.00 για το ολοήμερο. Δείξτε συνέπεια στο ωράριο. Αν συνεχώς 

καθυστερείτε, διαταράσσετε την ομαλή λειτουργία της τάξης  και το παιδί χάνει ένα 

σημαντικό κομμάτι από τις καθημερινές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα έρχεται σε 

δύσκολη  θέση το ίδιο απέναντι στους φίλους του που το ρωτάνε γιατί αργεί. 

Αντίστοιχα αν στην αποχώρηση φεύγει πάντοτε τελευταίο ,σκεφτείτε πως πώς 

πρέπει να δικαιολογείται απέναντι στην παρέα του, προκείμενου να εξηγήσει γιατί 

μένει πάντοτε στο τέλος.  

 



5.Πως να το αποχωριστώ από κοντά μου; 

Ένα γλυκό φιλί και μια αγκαλιά το πρωί είναι αρκετά. Δείξτε εμπιστοσύνη στη Νηπιαγωγό και μη 

μεταφέρετε το δικό σας άγχος αποχωρισμού στο παιδί σας. Είναι καλύτερα να κάνετε μια  

γρήγορη και καθαρή αποχώρηση ακόμη και αν το παιδί κλαίει. Σιγά- σιγά με την κατάλληλη 

βοήθεια της δασκάλας του θα μάθει και αυτό να διαχειρίζεται την κατάσταση και όλα θα πάνε 

καλά!!!!!!!!!!!! 

 



6.Είναι λιγάκι κρυωμένο! Να το πάω στο Νηπιαγωγείο; 

Σκεφτείτε ότι είναι προτιμότερο για ένα παιδί που περνά μια ίωση, έστω και ελαφριάς μορφής να 

μείνει στο σπίτι. Η ένταση μιας ημέρας στο σχολείο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αλλά 

και να μεταφέρει την ίωση στα υπόλοιπα παιδί. 

Όχι  όμως στις απουσίες χωρίς σοβαρό λόγο. Αν αυτό γίνεται συνέχεια το παιδί λαμβάνει ένα 

εσφαλμένο μήνυμα ότι μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο όποτε αυτό θέλει. 

7. Βοήθεια !!!!!!!!!!!!! Ψείρεςςςςςςςςςςςςςςςςςςς 

Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα στο 

Νηπιαγωγείο θα ενημερωθείτε άμεσα. Θυμηθείτε όμως ότι είναι σημαντικότερο να μας 

ενημερώσετε κι εσείς αν το διαπιστώσετε στο σπίτι. 

 



8. Πως  πέρασε την μέρα του στο Νηπιαγωγείο; 

Ορίστε κάποια ώρα της ημέρας όπου θα συζητάτε μαζί του για τις δραστηριότητες που έκαναν 

στο Νηπιαγωγείο. Μην επιμένετε και δείξτε κατανόηση αν έχει κακή διάθεση και εκνευρισμό. Αν 

όμως αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς ,συζητήστε με τη δασκάλα του. 

Μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε κάθε του προσπάθεια. Ακόμη και αν κάποιες φορές δεν 

καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που σας έφερε στο σπίτι, μην ξεχνάτε ότι δούλεψε σκληρά  και 

νιώθει περήφανο για το δημιούργημα του. 

 



9. Κάτι με προβληματίζει! Να το συζητήσω με τη δασκάλα του; 

Αν υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει και σας απασχολεί ,μη διστάζετε να μιλήσετε 

στη δασκάλα. Επιδιώξτε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση και συζητήστε μαζί της. Μην 

κρύβετε από τις Νηπιαγωγούς σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το παιδί σας. 

Μόνο αν γνωρίζουμε  τις αδυναμίες τους μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτές. 

10. Και μην ξεχνάτε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Είναι δύσκολο για όλα τα παιδιά να συμπαθήσουν αμέσως τη δασκάλα τους . Χρειάζεται χρόνος 

για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, τόσο με τα παιδιά όσο και με 

εσάς. Είναι σημαντικό να αισθάνεστε το σχολείο του παιδιού σαν ένα χώρο όπου γονείς και 

εκπαιδευτικοί έχουμε ένα κοινό στόχο και σκοπό και γι’ αυτό  « εργάζονται»: 

Την ευτυχία και την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών!!!!!!!!!! 

 



Γονείς 

Καλώς μας ήρθατε!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 


