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02 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού

10 Φεβρουαρίου
Θέατρο Δημοτικού

12 Φεβρουαρίου
Τσικνοπέμπτη

14 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικο Πάρτι
Συνδέσμου Γονέων

20 Φεβρουαρίου
Starry night

23 Φεβρουαρίου
Αργία – Καθαρά Δευτέρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φεβρουαρίου

20 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 3ης τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας,
επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας. Στόχος της
επίσκεψής τους είναι η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που
απαιτούν δεξιότητες παρατηρητικότητας, ανάλυσης και κριτικής
σκέψης.

28 Ιανουαρίου
Τα παιδιά της προδημοτικής επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κύπρου όπου υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης μιλούν
στα παιδιά για το επάγγελμά τους ως βιβλιοθηκονόμοι, τον τρόπο
λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης και τη διαδικασία δανεισμού βιβλίων. Τα
παιδιά ξεναγούνται τόσο στο χώρο της βιβλιοθήκης όσο και στους
δύο ειδικά προσαρμοσμένους σταθμούς εργασίας για τυφλούς και
για άτομα με περιορισμένη όραση. Στο τέλος της επίσκεψής μας, τα
παιδιά δανείζονται βιβλία της επιλογής τους.

Περισσότερα
στις ιστοσελίδες μας
στο www.gcsc.ac.cy



29 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 1ης τάξης και τα Αρκουδάκια,
παρουσιάζουν γιορτή για τους Τρεις Ιεράρχες και τη
μέρα του Δέντρου.

29 Ιανουαρίου
Στα πλαίσια της ημέρας των Γραμμάτων, διεξάγεται
στους μαθητές του Β΄ κύκλου διαγωνισμός γενικών
γνώσεων.

26 -30 Ιανουαρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων, στα πλαίσια της γιορτής της
ημέρας των Γραμμάτων, συλλέγει από τους μαθητές
μεταχειρισμένα βιβλία, για τη δημιουργία βιβλιοθήκης
σε ένα Δημοτικό Σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ
Στον Όμιλο Τέχνης του Β’ κύκλου, οι μαθητές έφτιαξαν,
επαναχρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά, το μοντέλο
ενός οικολογικού σπιτιού. Η κατασκευή έγινε στα
πλαίσια του προγράμματος Comenius, με στόχο την
καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μαθητών.
Το μοντέλο του σπιτιού εκτίθεται στον χώρο υποδοχής
του σχολείου μας.

Στα πλαίσια του προγράμματος Comenius και
του θέματος «Προστασία και Διατήρηση του
Περιβάλλοντος», οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν εθελοντικά σε έναν διαγωνισμό
κατασκευής παιχνιδιού, επαναχρησιμοποιώντας
άχρηστα υλικά. Θα βραβευτούν 3 κατασκευές από κάθε
κύκλο.


