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12 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη εκδρομή του νηπιαγωγείου. Τα
παιδιά επισκέπτονται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
και Εκπαίδευσης, στην Αθαλάσσα. Υπεύθυνοι του κέντρου
μιλούν στα παιδιά για τη γεωλογία, τη χλωρίδα και την πανίδα της
Κύπρου. Επίσης, εξηγούν στα παιδιά τη σημασία του πάρκου
για την πρωτεύουσα και τα ξεναγούν στο χώρο. Ακολούθως, τα
παιδιά επισκέπτονται το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.

14 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη εκδρομή μας στον παιδότοπο
Play4All στο Παραλίμνι. Τα παιδιά παίζουν και διασκεδάζουν με
την ψυχή τους.

3 Μαρτίου
Αργία/Καθαρά Δευτέρα

7 Μαρτίου
Τέλος Τριμήνου

14 Μαρτίου
Μέρα του «π»

19 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Δημοτικού

21 Μαρτίου
Δελτία επίδοσης Νηπιαγωγείου

24 Μαρτίου
Εορτασμός/ Ελληνική
Επανάσταση

25 Μαρτίου
Αργία/ Ελληνική Επανάσταση

31 Μαρτίου
Εορτασμός/1η Απριλίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μαρτίου



19 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και οι μαθητές του Α΄
κύκλου παρακολουθούν το Θεατρικό Μιούζικαλ
«Γουρουνιάσματα 2 - Περιπέτεια στο δάσος»  στο
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

20 Φεβρουαρίου
Ακολουθώντας τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, τα
παιδιά παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια όπως
σχοινί, αυγοδρομίες, ζίζηρο κ.ά. Ο Σύνδεσμος
Γονέων ετοιμάζει και προσφέρει στα παιδιά
σουβλάκια και λοκμάδες.

23 Φεβρουαρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων οργανώνει καρναβαλίστικο
χορό στο χώρο του Hilton Park και τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία να τραγουδήσουν και να χορέψουν
στους ρυθμούς του καρναβαλιού.



27 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής,
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ
στην αυλή του σχολείου. Φτιάχνουν σάντουιτς στο
σχολείο και φέρνουν από το σπίτι άλλα φαγητά
που σχετίζονται με το έθιμο αυτό (λαγάνες,
ταραμοσαλάτα, ταχίνι κ.ά.).

28 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται αποκριάτικο πάρτι για όλα τα
παιδιά του νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
όπου τα παιδιά έρχονται στο σχολείο, ντυμένα με
τις αποκριάτικές τους στολές και παίζουν διάφορα
παιχνίδια.

28 Φεβρουαρίου
Ο όμιλος Ρυθμικής Γυμναστικής – Starry Night
συμμετέχει στη βραδιά ταλέντων που διοργανώνεται
από το Secondary School και παρουσιάζει ένα
εντυπωσιακό χορευτικό.


