
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΡΩ!
ΤΟ  ΜΠΟΡΩ  ΒΑΖΕΙ  ΤΑ  ΓΙΟΡΤΙΝΑ  ΤΟΥ  

ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΑ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

Τεύχος 3, Δεκέμβριος, 2018



ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΔΕΝΤΡΟ

Κάθε σχολείο αποφάσισε να φτιάξει το δέντρο των ονείρων του! 

Όλα τα ξεχωριστά δέντρα συγκεντρώθηκαν σε μία ομαδική 

αφίσα και το αποτέλεσμα ήταν μαγικό!!! Η αφίσα αποτέλεσε 
κομμάτι μιας συνεργατικής δράσης αλληλεγγύης!!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όλα τα σχολεία μαζί αποφασίσαμε μια 

πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς 
προς το συνάνθρωπο. Ενισχύσαμε και 
στείλαμε παραμύθια, παιχνίδια και 
αναλώσιμο υλικό, στο σχολείο που έχει 
δημιουργηθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης για τα άρρωστα παιδιά. Σε 
επικοινωνία που είχε συνάδελφος με τον 
εκπαιδευτικό του σχολείου, ενημερωθήκαμε 
για τις ανάγκες τους και προσπαθήσαμε να 

καλύψουμε κάποιες από αυτές.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με όλη μας την αγάπη, τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση εκπρόσωποι 
του προγράμματος μας, επισκεφτήκαμε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, 

το Πρότυπο Σχολείο του Ιπποκράτειο Νοσ/μείου. μεταφέροντας τα πακέτα 

που κατέφθασαν από όλα τα σχολεία του προγράμματός μας και περιείχαν 
βιβλία, παιχνίδια και γραφική ύλη. Τα πακέτα με περισσή αγάπη 

ετοίμασαν οι 24 νηπιαγωγοί, τα 316 παιδιά και οι γονείς τους! Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους γονείς που στέκονται πάντα στο πλευρό μας σε ό,τι κι αν 
χρειαστεί!   
Τραγουδήσαμε όλοι μαζί τα κάλαντα, τους δώσαμε τα δώρα τους, τους 
μιλήσαμε για όσα μαθαίνουμε στο πρόγραμμά μας, χορέψαμε και φύγαμε 
γεμάτοι υπέροχα συναισθήματα!

Με ευχές για Υγεία, Χαρά, Όνειρα & Παιδικά Χαμόγελα!!!



τΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΩ

 
Το Μπορώ έβαλε τα γιορτινά του και μαζί  του παίξαμε, 
κατασκευάσαμε, χορέψαμε και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε 
το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων!!! 
Με τη βοήθεια ενός ημερολογίου, κάθε μέρα υπήρχε και μια 
διαφορετική δραστηριότητα που μπορούσαμε να κάνουμε μαζί με 
τα παιδιά!!!



ΤΟ ΜΠΟΡΩ ΠΡΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Το Μπορώ φέτος τα Χριστούγεννα είχε και  πρωταγωνιστικό ρόλο!!! 

Στόχος του ήταν να βοηθήσει το ποντικάκι να αγγίξει ένα αστεράκι και 
να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα!!! Η συμβολή του ήταν 
σημαντική και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία!!!



Καλεσ 

γιορτεσ σε 

ολουσ!


