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Εογαρςήοια 
6-16 Μαοςίξσ 

09.30-11.00 & 11.30-13.00  

 

Τξ Γαλλικό Ιμρςιςξύςξ Θερραλξμίκηπ γιξοςάζει ςη Γαλλξτχμία και ποξρκαλεί ςξσπ μαθηςέπ ρε 

δημιξσογικά εογαρςήοια. Τα εογαρςήοια διαοκξύμ 1½ ώοα και απεσθύμξμςαι ρε μαθηςέπ Δημξςικξύ, 

Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ. Δωοεάμ ρσμμεςξυή, εγγοατή σπξυοεωςική.   

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ και για μα δηλώρεςε ρσμμεςξυή, ραπ ποξρκαλξύμε μα επικξιμχμήρεςε 

με ςημ σπηοερία εκπαιδεσςικήπ ρσμεογαρίαπ:  

Τηλ.: 2310 821 231 (ερχς. 113 / 115), Email : education@ift.gr       

 

 

«Cap ou pas cap !»    
Σε ασςό ςξ «παιυμίδι ποόκληρηπ» είμαι απαοαίςηςξ μα ρσμμεςέυξσμ 2 ςάνειπ. 

Μεςά από κλήοχρη, κάθε ςάνη ποέπει, μέρα ρε μια ώοα, μα ποαγμαςξπξιήρει 

ασςό πξσ θα ςηπ έυει ζηςηθεί και μα ςξ παοξσριάρει. Έμαπ αμεοόληπςξπ κοιςήπ 

θα απξταρίρει πξια ςάνη αμςαπξκοίθηκε καλύςεοα ρςημ ποόκληρη και ξι 

μαθηςέπ θα αμςαμειτθξύμ με πλξύρια δώοα!    

Κξιμό: μαθηςέπ Δημξςικξύ, Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ  

Αοιθμόπ ρσμμεςευόμςωμ: 25 μαθηςέπ από κάθε ςάνη                                  

 

 

 

«Μσρςηοιώδηπ Γαλλία, σπέοξυη Δλλάδα»   
Σςη ρσμέυεια ςηπ επίρκεφηπ ςηπ έκθερηπ πξσ ρσμξδεύει ςξ εογαρςήοιξ, ξι 

μαθηςέπ δημιξσογξύμ μια ατίρα αμαδεικμύξμςαπ ςα διάρημα μσρςήοια ςηπ 

Γαλλίαπ ρε ρυέρη με ςιπ πεοιπέςειεπ ςχμ ηοώχμ ςηπ ελλημικήπ μσθξλξγίαπ όπχπ 

ξ Ηοακλήπ, ξ Αυιλλέαπ, ξ Οδσρρέαπ ...    

Κξιμό: μαθηςέπ Δημξςικξύ, Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ                                 

Αοιθμόπ ρσμμεςευόμςωμ: 25 μαθηςέπ 

 

 

Δημιξσογική καος πξρςάλ                                      
Κάμξσμε μαζί με ςξσπ μαθηςέπ ςξ γύοξ ςχμ γαλλότχμχμ υχοώμ. Σςη ρσμέυεια, 

επιλέγξσμε μια υώοα και τςιάυμξσμε μια καος πξρςάλ με εικόμεπ και κξλλάζ.   

Κξιμό: μαθηςέπ Δημξςικξύ, Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ                                 

Αοιθμόπ ρσμμεςευόμςωμ: 25 μαθηςέπ 
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«Γμωοιμία με ςξμ Εακ Ποεβέο» 
 Πέμπςη 9 και 16 Μαοςίξσ, 09.30-11.00 και 11.30-13.00 

Τξ εογαρςήοιξ ποξρεγγίζει ςημ πξίηρη ςξσ Ποεβέο με μια γκάμα 

δσμαςξςήςχμ θεαςοικήπ αμάγμχρηπ μιαπ ρειοάπ πξιημάςχμ ςξσ. 

Απ  «παίνξσμε» λξιπόμ με ςιπ λένειπ ,ςξσπ ήυξσπ, ςιπ εικόμεπ πξσ μαπ υαοίζει 

ασςόπ ξ «άςακςξπ πξιηςήπ», για μα απξδώρξσμε με βιχμαςικό ςοόπξ μέρα 

από απλέπ αρκήρειπ, παιυμίδια και θεαςοικξύπ ασςξρυεδιαρμξύπ, ςξ μόημα και 

ςημ ξσρία ςξσ έογξσ ςξσ. Τα εογαρςήοια ποαγμαςξπξιεί η Ιωάμμα Μαμακξύκα, 

ρςα γαλλικά και ελλημικά.  

Κξιμό: μαθηςέπ Δημξςικξύ, Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ                                 

Αοιθμόπ ρσμμεςευόμςωμ: 25 μαθηςέπ 

 

 

 

Εκδηλώρειπ  

 

 

«Ζ Ατοική μέρα από ατηγήρειπ» 
Παοαρκεσή 17 Μαοςίξσ, 11.30-12.30 

Ατηγήρειπ γεμάςεπ ζχή, ζερςαριά και υοώμαςα πξσ θα 

ςανιδέφξσμ ςξσπ μαθηςέπ μέυοι ςα βάθη ςηπ ποξγξμικήπ 

Ατοικήπ.  

Κξιμό: μαθηςέπ Δημξςικξύ και Γσμμαρίξσ  

 

 

 

 

Βοαβεία ςξσ Διαγωμιρμξύ Γαλλξτωμίαπ 2017  
Δεσςέοα 20 Μαοςίξσ  

Απξμξμή βοαβείχμ ρςξσπ μαθηςέπ  πξσ διακοίθηκαμ ρςξ 

διαγχμιρμό Γαλλξτχμίαπ ςη τεςιμή υοξμιά. 
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