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1 Μαρτίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, στα πλαίσια του 
project με το οποίο ασχολούνται, επισκέπτονται το Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Αθαλάσσας. Εκεί, μελετούν τη γεωλογία και τη χλωρίδα του 
πάρκου, εξερευνούν το χώρο γύρω από τη λίμνη και ανακαλύπτουν 
τους τρόπους με τους οποίους υπεύθυνοι του Τμήματος Δασών 
προσπαθούν να το διατηρήσουν καθαρό (τοποθέτηση πινακίδων, 
κάδων ανακύκλωσης κ.λπ.), κατανοώντας τη σημασία του για 
την πρωτεύουσα. Ακολούθως, περνούν ευχάριστα το χρόνο τους 
στα παιχνίδια του πάρκου και πειραματίζονται με φυσικά υλικά, 
φτιάχνοντας τις δικές τους δημιουργίες.

6 Μαρτίου 
Ο κύριος Κώστας Λογγίνος, προϊστάμενος του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, 
επισκέπτεται το σχολείο μας και μιλά στα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής, για τα δάση της Κύπρου. Κατά την 
παρουσίασή του κάνει αναφορά στην ιδιαίτερη χλωρίδα και 
την πανίδα του νησιού μας. Επίσης, συζητά με τα παιδιά για τη 
σημαντικότητα των εθνικών δασών για τον άνθρωπο καθώς και 
για την προστασία τους από την υλοτομία και τις πυρκαγιές. 

1 Απριλίου
Αργία

2 Απριλίου
Ημερίδα Διαφθοράς

8 Απριλίου
Επίσκεψη 3ης τάξης

8 Απριλίου
Αφήγηση παραμυθιού 
με ζωντανή μουσική – 
Νηπιαγωγείο

10 Απριλίου
 Παρουσίαση Βιβλίου – 
Νηπιαγωγείο και Α’ Τάξη

12 Απριλίου
 Επίσκεψη 5ης τάξης

18 Απριλίου
Εκκλησιασμός

19 Απριλίου
Τελευταία ημέρα μαθημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απριλίου



6 Μαρτίου 
Πραγματοποιείται επίσκεψη των μαθητών του 
Α΄ κύκλου στην έκθεση δεινοσαύρων «Living 
Dinosaurs», στον χώρο της κρατικής έκθεσης. 
Στην έκθεση, τα παιδιά ταξιδεύουν σε ένα ταξίδι 
στον χρόνο και συναντούν τα μεγαλύτερα ζώα 
που έζησαν ποτέ στον ωκεανό. Τα διάφορα είδη 
ρομπότ αναπαριστώνται σε πραγματικά μεγέθη, με 
κινήσεις, χρώματα, υφές και ήχους. 

7 Μαρτίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, 
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-
νικ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 
Φτιάχνουν σάντουιτς στο σχολείο και φέρνουν 
μαζί τους εδέσματα που σχετίζονται με το έθιμο 
αυτό (καρότα, αγγουράκια, ντομάτες, κράκερς, 
ταραμοσαλάτα, λαγάνες, ταχίνι, κτλ).

7 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, επισκέπτονται την 
εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου 
Ιλαρίωνος, στην Περιστερώνα, το μουσείο 
Μεταλλευτικής Κληρονομιάς στα Κατύδατα και 
το μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου, στην 
Ευρύχου. Η επίσκεψη εντάσσεται στα πλαίσια 

του προγράμματος «Νεαροί πρεσβευτές του 
Τουρισμού», του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού και έχει θέμα «Ταξίδι πίσω στον 
χρόνο». Της εκδρομής προηγείται παρουσίαση 
λειτουργού του Κ.Ο.Τ. σε θέματα τουριστικής 
συνείδησης. 

7 Μαρτίου
To celebrate World Book Day, children’s book 
author and illustrator Elena Christofides visited our 
Year 2 and Year 3 classes. Ms Christofides read 
her newest book, It’s Cool to Be Kind, and lead the 
children in creating the Tree of Kindness. Her book 
conveys the importance of being kind, accepting 
differences in others, having compassion and 
listening to one’s heart. It tells the story of Joe, a 
kind-hearted boy who feels upset when a new girl 
in his class is teased. He stands up for what he 
believes is right, making himself an example to 
others.



8 Μαρτίου 
Πραγματοποιείται στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου μας αποκριάτικο πάρτι για όλα τα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. Τα 
παιδιά, ντυμένα με τις αποκριάτικές τους στολές, 
συμμετέχουν σε αποκριάτικες δραστηριότητες και 
χορεύουν σε ρυθμούς καρναβαλιού.

12 Μαρτίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
μαζεύουν χρήματα για τη στήριξη του θεσμού του 
Telethon, σκοπός του οποίου είναι η προσφορά 
βοήθειας στα παιδιά με μυϊκή δυστροφία. Η δωρεά 
του ποσού των €1300 πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια ενημέρωσης που γίνεται στα παιδιά, από 
υπεύθυνους του Telethon, με στόχο την περαιτέρω 
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για τον 
θεσμό. Στη συνέχεια, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, 
περπατούν γύρω από το σχολείο ως ένδειξη 
υποστήριξης του θεσμού αυτού.

14 Μαρτίου 
Από το σχολείο μας περνούν οι μοτοσυκλετιστές,  οι 
οποίοι ενισχύουν τη 19η ετήσια “Διαδρομή Αγάπης” 
που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για 
παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, «Ένα 
Όνειρο μια Ευχή». Η πορεία των μοτοσικλετιστών, 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για 
τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά και οι νέοι που υποφέρουν από διάφορες 
μορφές καρκίνου και στη συλλογή χρημάτων για 
να εκπληρωθούν ευχές των πασχόντων παιδιών 
και νέων. Το σχολείο μας προσφέρει το ποσό των 
€406.

14 Μαρτίου 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π», 
της μαθηματικής σταθεράς (3.14), διοργανώνεται 
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄ 
κύκλου. Νικητές του διαγωνισμού είναι η 6 Πράσινο.



17 Μαρτίου 
Στα πλαίσια καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα 
παιδιά, το σχολείο μας οργανώνει βιωματικό 
εργαστήριο φιλαναγνωσίας για παιδιά και γονείς, με 
τον συγγραφέα και εικονογράφο παιδικών βιβλίων, 
Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Γονείς και παιδιά, λαμβάνουν 
μέρος στη δραματοποίηση του παραμυθιού 
«Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ αχινό».

19 Μαρτίου 
Οι μαθητές του Α΄ κύκλου παρακολουθούν το θέατρο 
«Το θαυμαστό ταξίδι», στο θέατρο Μασκαρίνι. 

19 Μαρτίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, 
παρακολουθούν την παιδική θεατρική παράσταση 
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», στο Σατιρικό 
Θέατρο. Μια παράσταση που εξυμνεί την ομορφιά 
που κρύβεται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου.

19 Μαρτίου 
Δίδονται δελτία επίδοσης, στους μαθητές του 
Δημοτικού, για το δεύτερο τρίμηνο. 

22 Μαρτίου 
Τα Αρκουδάκια και οι μαθητές της 6ης τάξης 
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό, για να τιμήσουν 
την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

26 Μαρτίου 
Οι μαθητές του Β΄ κύκλου παρακολουθούν τη 
θεατρική παράσταση «Ο Γαργαληστής», από το 
θέατρο Δέντρο. 

29 Μαρτίου 
Οι μαθητές της 5ης τάξης και τα Τιγράκια, ετοιμάζουν 
ενδοσχολικό εορτασμό για την επέτειο της 1ης 
Απριλίου 1955-1959.

Οι μαθητές Μιχάλης Χατζηπετρής, Ιωάννα Βανέζου 
της 5ης τάξης και η Ιόλη Δημητρίου της 6ης τάξης, 
διακρίνονται με Αργυρό Μετάλλιο στον διαγωνισμό 
kangourou αγγλικών.


