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2 Δεκεμβρίου
Στόλισμα Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου

7 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι 
Secondary School

10 Δεκεμβρίου
Παραλαβή Ελέγχων Δημοτικού
 
12-13 Δεκεμβρίου
Εξετάσεις εισδοχής στο 
Secondary School για παιδιά 
Στ΄ τάξης

15 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
Νηπιαγωγείου / Δημοτικού

17 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο πάρτι από 
το Σύνδεσμο Γονέων
 
21 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός

22 Δεκεμβρίου
Λήξη μαθημάτων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στείλτε μας τα 

σχόλια σας για το 

ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

1 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης  στα πλαίσια του μαθήματος της Επιστήμης 
φτιάχνουν αφίσες με θέμα  «Φτάνει πια τόσα σκουπίδια». Η όλη 
προσπάθεια γίνεται για ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από 
περιβαλλοντικά θέματα.

1 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος των παιδιών του Νηπιαγωγείου με θέμα 
«Το Φθινόπωρο», τα παιδιά 4-5 χρονών επισκέπτονται το πάρκο της 
γειτονιάς για ένα ‘φθινοπωρινό περίπατο’.



2 Νοεμβρίου 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, όλες οι Στ’ 
τάξεις πραγματοποιούν επίσκεψη στο αρχοντικό του 
πιο γνωστού δραγομάνου της Κύπρου, Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου. Η επίσκεψη συνδυάζεται με το κεφάλαιο 
της Ιστορίας της Κύπρου «Ο θεσμός του Δραγομάνου». 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του αρχοντικού και 
πληροφορούνται για διάφορα γεγονότα σχετικά με την 
καθημερινή ζωή του Χατζηγεωργάκη καθώς και της 
οικογένειάς του.

2 Νοεμβρίου
Και πάλι στα πλαίσια του μαθήματος με θέμα «Το 
Φθινόπωρο», τα παιδιά 4-5 χρονών γνωρίζουν τα 
φρούτα του Φθινοπώρου και φτιάχνουν φρουτοσαλάτα 
με τα συγκεκριμένα φρούτα.

2 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος των παιδιών της 
Προδημοτικής με θέμα «Η Ελιά», τα παιδιά αφού 
γνωρίζουν τα στάδια παραγωγής λαδιού, φτιάχνουν 
λαδοκούλουρα.

3 Νοεμβρίου
Ο όμιλος Τέχνης του Β΄ κύκλου λαμβάνει μέρος στο 
διαγωνισμό τέχνης Galileo (ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δορυφορικής πλοήγησης) με θέμα το διάστημα. Τα έργα 
των παιδιών αναρτούνται στους τοίχους του σχολείου. 



4 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος της Επιστήμης, παιδιά της Γ’ 
τάξης, δημιουργούν αφίσες σχετικά με τα προστατευόμενα 
ζώα του τόπου μας. Οι μαθητές βρίσκουν πληροφορίες 
και γράφουν για τα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου αλλά 
και συνθήματα για την προστασία τους. 

4-5 Νοεμβρίου
Οι νηπιαγωγοί και οι σχολικοί βοηθοί του Νηπιαγωγείου, 
παρακολουθούν το σεμινάριο ‘’Διαθεματικές 
προσεγγίσεις με άξονα τη λογοτεχνία, τη μουσική, το 
θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά’’.

5 και 12 Νοεμβρίου
Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και η δασκάλα της 
Β’ τάξης παρακολουθούν το σεμινάριο ‘’Χρήση και 
αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη μαθησιακή 
διαδικασία’’.

11 Νοεμβρίου 
Η Δ΄ τάξη επισκέπτεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών και 
συγκεκριμένα στην ενότητα «Ασφαλώς κυκλοφορώ».

11 Νοεμβρίου 
Ο Θεατρικός όμιλος Α΄ κύκλου στα πλαίσια 
δραστηριοτήτων οικολογικών σχολείων, κατασκευάζει 
κούκλες θεάτρου από ανακυκλώσιμα υλικά, με θέμα 
«Τα Φρούτα». Στη συνέχεια, ανεβάζουν παράσταση 
κουκλοθέατρου με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό 
σε μια φρουτιέρα…», έχοντας θεατές τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου μας.



18 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος με θέμα «Το Όργωμα - Η 
Σπορά», τα παιδιά 4-5 χρονών γνωρίζουν τη διαδικασία 
παρασκευής ψωμιού και φτιάχνουν το δικό τους ψωμάκι.

20 Νοεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου διοργανώνει γεύμα 
για όλα τα παιδιά και τους γονείς τους στο οικογενειακό 
κέντρο Ευκάλυπτοι. 

23 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος των παιδιών του 
Νηπιαγωγείου με θέμα «Η Ελιά», τα παιδιά 3-5 χρονών 
γνωρίζουν τα στάδια παραγωγής λαδιού και φτιάχνουν 
τη δική τους ελιόπιτα.

24 Νοεμβρίου 
Ο Χρίστος Χριστοφίδης της 4 Μπλε, κερδίζει μετά από 
κλήρωση, την υποτροφία διάρκειας οκτώ μηνών του Act 
Studio by Elia Ioannidou.  

25 Νοεμβρίου
Και πάλι στα πλαίσια του μαθήματος των παιδιών με 
θέμα «Η Ελιά», τα παιδιά 3-4 χρονών γνωρίζουν τη 
σχέση που υπάρχει μεταξύ της ελιάς και των αρχαίων 
Ολυμπιακών αγώνων, οργανώνουν τους δικούς τους 
αγώνες και οι νικητές στέφονται με στεφάνια ελιάς. 

28 Νοεμβρίου
Καθιερωμένη  φωτογράφιση των παιδιών και του 
προσωπικού του σχολείου.


