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6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς 

Σκούρτων και Βαγίων, 

Λιβαδειά, 

Τηλ. 2261024273      Λιβαδειά, 18/11/16   

 

Ενημερωτική επιστολή 

 

        Αγαπητά μας παιδιά,  

    Φέτος, γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια ώστε το σχολείο μας να 

αξιοποιήσει προς όφελος των μαθητών του τον μετεωρολογικό σταθμό, που 

στήθηκε την περσινή χρονιά με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα 

«Μαθαίνουμε Παρέα» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. 

    Επειδή η τάξη σας είχε μοχθήσει ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση του τότε 

προγράμματος, σκεφτήκαμε ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά δικαιούστε να 

είστε και οι πρώτοι που θα ασχοληθείτε μαζί του. Για τον λόγο αυτό σας 

προτείνουμε  να συμμετέχετε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μικροί 

Μετεωρολόγοι», ώστε το σχολείο μας να ενταχθεί στο θεματικό δίκτυο 

«Ακραία καιρικά φαινόμενα» του ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης.  

   Πιστεύουμε ότι θα πάρετε μέρος με χαρά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια  

και αποτελεί και απόφαση του συμβουλίου της τάξης σας. 

  Οι εκπαιδευτικοί 

 Καλπύρης Ιωάννης - Σαμούχος Πέτρος   

Υ.Γ. Για να συνεχίσετε στο επόμενο φύλλο εργασίας πρέπει να αποδεχτείτε τη συμμετοχή   

       σας στο πρόγραμμα και να δηλώσετε ότι θα είστε συνεπείς στις δραστηριότητές του  

       καθώς ο χρόνος που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι περιορισμένος.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχω στο πρόγραμμα και ότι θα  

συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

          Ονοματεπώνυμο        Υπογραφή 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 1η 

  Η ομάδα θα αποτελείται από τα 4 παιδιά που κάθονται στα 2 θρανία που 

βρίσκεστε. Κάθε φορά που θα ασχολούμαστε με το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα «Μικροί Μετεωρολόγοι» εσείς οι 4 θα συνεργάζεστε μεταξύ σας. 

Για να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητές μας πρέπει να σκεφθείτε ένα όνομα 

που θα αντιπροσωπεύει την ομάδα σας. Έχετε 6 λεπτά στη διάθεσή σας. 

 

Όνομα ομάδας:…………………………………………………………………………………………………… 

Μέλη ομάδας: ……………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 2η 

  Συχνά θα είμαστε αναγκασμένοι να γράφουμε ή να ανακοινώνουμε στην 

ολομέλεια της τάξης την εργασία της ομάδας μας. Για να μην υπάρχουν 

διαφωνίες και να χάνουμε χρόνο, καλό είναι να ορίσετε από τώρα τη σειρά 

των εκπροσώπων και των γραμματέων. Έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. 

   Ημερομηνία    Εκπρόσωπος  Γραμματέας 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

Δραστηριότητα 3η 

  Πρέπει να δημιουργήσετε ένα έμβλημα (logo) για την ομάδα σας. Μπορείτε 

να το ζωγραφίσετε ή να το δημιουργήσετε ψηφιακά στον υπολογιστή με την 

εφαρμογή που θα σας υποδείξουμε. Το έμβλημα πρέπει να μας παραδοθεί 

στην επόμενη συνάντηση. 
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Δραστηριότητα 4η 

Σκεφθείτε 3 κανόνες που πρέπει να υπάρχουν στην ομάδα σας και 

ανακοινώστε τους στην ολομέλεια όταν σας ζητηθεί. Έχετε 6 λεπτά στη 

διάθεσή σας. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 5η 

Καταγράψτε τους κοινούς κανόνες και ακόμα έναν που αποφασίσατε ότι είναι  

πολύ σημαντικός για να αγνοηθεί. Έχετε 6 λεπτά στη διάθεσή σας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 6η 

Καταιγισμός ιδεών. 

Καταγράψτε στο χρωματιστό χαρτόνι τις έννοιες ή τις δραστηριότητες με τις 

οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να ασχοληθούμε στο πρόγραμμα «Μικροί 

μετεωρολόγοι». Έχετε 25 λεπτά στη διάθεσή σας. 

Καλή μας αρχή! 

Υ.Γ. Αξιολογήστε ανώνυμα σε ένα post it τις σημερινές δραστηριότητες. 


