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Στο Νηπιαγωγείο, 

μαθαίνουμε 

βασικές φράσεις 

για να μπορούμε 

να μιλάμε με τους 

φίλους και την 

οικογένειά μας 

στα Eλληνικά. 

Έλενα 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το 
χρυσό. Mου αρέσει να κοιμάμαι! 
Έχω ένα σκυλί που αγαπώ πολύ. 

Βασίλης 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το κόκκινο. 

Μου αρέσει να παίζω στον υπολογιστή μου.  

 

Καλλιάννα 

Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι: μοβ και ροζ. 
Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. 

Έχω ένα σκυλί που ονομάζεται Maui! 

 

Ζωή 

Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι: μπλε και 
ροζ. Mου αρέσει να παίζω με Legos. Έχω 
ένα σκυλί που ονομάζεται Princess! 

Φωτεινή 

Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι: μπλε 

και κόκκινο. Μου αρέσει να παίζω με τις 

Barbies μου.  
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Ευαγγελία 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το ροζ. 

Mου αρέσει να παίζω ROBLOX και να κάνω 

Yoga. Δεν έχω ένα, αλλά θέλω ένα σκυλί! 

 

Εδώ  
μιλάμε 

Ελληνικά !  

LEARN GREEK! 

“I am”  

Eγω ειμαι (ego eimai)  

* 

“Hi” & “Bye”  

Γεια (geia)  

* 

“My name is”  

Με λένε (me léne)  

* 

“Good Morning”  

Καλημέρα (kaliméra)  

* 

“Good Afternoon”  

Kαλησπέρα (kalispéra) 
* 

“Good Night”  

Kαληνύχτα (kalinychta)   

 

Χρήστος 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το σκούρο πράσινο. 

Μου αρέσει να παίζω μπέιζμπολ με τους φίλους μου. 

 

Γιάννα 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το μοβ. 

Μου αρέσει να παίζω με τις Barbies μου. Μου 

αρέσει η ζωγραφική και ο χορός. 

 

Δημήτρης 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι: το ανοιχτό πράσινο. 

Μου αρέσει να παίζω μπέιζμπολ και με το iPad . Έχω 2 

σκυλιά που μου αρέσει να παίζω μαζί τους! 

 



 

Η ΜΑΜΑ 
ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ  

 

Η επόμενη συνάντηση 

του προγράμματός μας 

είναι τη Δευτέρα 3 

Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. 

Στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου μας!  

Ελάτε να γνωριστούμε με 

τα μικρά σας και να 

περάσουμε όμορφα! 

Κόστος συμμετοχής: $20 

(παρακαλούμε όπως 

πληρώσετε κατά την 1η 

συνάντηση). 

Οι συναντήσεις του «Η 

Μαμά μου κι εγώ» θα 

πραγματοποιούνται 

την 1η Δευτέρα κάθε 

μήνα! 

  3 

 
Μας αρέσει όταν πηγαίνουμε στη βιβλιοθήκη  

και ακούμε ιστορίες! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το εργαστήρι μας συνεχίζει 

δυναμικά για 3η χρονιά φέτος. 

Ελάτε κάθε πρώτο Σάββατο του 

μήνα για να μάθετε, να παίξετε, 

και να δημιουργήσετε!  

Για περισσότερες πληροφορίες και 

για να εγγραφείτε, καλέστε το 

γραφείο της Εκκλησίας ή στείλτε 

μας μήνυμα στο: 
sdgreekschool@gmail.com 

 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΙ ΤΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 



AUDITIONS  

FOR 

THREE HIERARCHS  

METROPOLIS  

CELEBRATION IN  

PARAMUS, NJ  

 

SPEECHES,  

RECITING OF POEMS 

 & SINGING  

ON THE TOPIC OF 

 “MAKEDONIA” 

If you would like to 

participate in our 

Three Hierarchs cele-

bration in Paramus, 

NJ, please join us for 

an initial meet & 

greet, on Wednesday, 

December 5th at 

6:30 pm in the 4th 

grade class. You will 

be given a script and 

more details on the 

roles, etc., as well as 

a date for auditions. 
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ΣΥΝΔΕΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Μπορείς να βρεις τα κρυμμένα αντικείμενα; 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6vKQz_feAhXmc98KHedhBgwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fclipart-vector%2Fauditions.html&psig=AOvVaw1XMuvnpfG-tJLnJalDuFnE&ust=1543512724653890
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SAVE THE DATE 
 

January 26, 2019 
we will participate in the  

Three Hierarchs 
Metropolis  

celebration in Paramus!  

More information to follow. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2019 
θα συμμετάσχουμε στη 

γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών της 

Μητροπόλεως, στο Para-
mus. Θα ακολουθήσουν 

περισσότερες 
πληροφορίες. 

KDG2 

Η τάξη μας! 

Ελληνικό σχολείο Αγίου Δημητρίου 
721 Rahway Ave 

Union, NJ 07083 
  
 

Phone: 908-964-7957 
E-mail: sdgreekschool@gmail.com 

 

 



To σχολείο μας ιδρύθηκε 

πριν από 90 χρόνια! Από 

τα θρανία του έχουν 

περάσει πολλοί μαθητές! 

Και το μόνο σίγουρο είναι 

ότι όλοι έμαθαν 

Ελληνικά, όπως κι εμείς!  

 

Το σχολείο μας είναι 

διάσημο! Ε βέβαια, αφού 

εμείς είμαστε οι μαθητές 

του, και είμαστε 

σπουδαίοι!!! 

SAVE THE DATE 

ANNUAL  

CHRISTMAS PAGEANT 

Sunday, December 16, 

2018 

After the Divine Liturgy 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

ΓΙΟΡΤΗ 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 

2018 

Μετά τη Θεία Λειτουργία 
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