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2 Μαρτίου 
Αργία/ Καθαρά Δευτέρα

13 Μαρτίου
Μέρα του «π»

17 Μαρτίου 
Δελτία Επίδοσης

24 Μαρτίου 
Εορτασμός/Ελληνική 
Επανάσταση

25 Μαρτίου
Αργία/Ελληνική Επανάσταση

31 Μαρτίου
Εορτασμός/1η Απριλίου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαρτίου

3 Φεβρουαρίου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με το 
Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μας, διοργανώνουν διάλεξη με θέμα 
«Διατροφή και Σωστή Στάση Σώματος στην Παιδική Ηλικία». 
Ομιλητές της διάλεξης είναι η Νικολέτα Μιχαηλίδου, Κλινική και 
Αθλητική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και ο Γιώργος Όξινος, 
Δόκτωρ Χειροπρακτικής. Συζητούνται θέματα όπως η σωστή 
διατροφή στην παιδική ηλικία, τρόποι βελτίωσής της, εργονομία 
στο σχολείο και στο σπίτι, βάρος βαλίτσας, σωστή στάση σώματος, 
κ.ά.

https://www.facebook.com/TheGCS/


4 Φεβρουαρίου 
Πραγματοποιείται η δεύτερη εκδρομή του 
Δημοτικού μας Σχολείου.  Οι μαθητές της 1ης 
και 2ας τάξης, μεταβαίνουν στο εκπαιδευτικό 
κέντρο Masterland, στη Λεμεσό. Εκεί, γνωρίζουν 
διαδραστικά, διάφορα επαγγέλματα, αφού o 
χώρος λειτουργεί σε συνθήκες μίας πραγματικής 
πόλης και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες 
που θέλουμε να μάθουν τα παιδιά. Οι μαθητές 
της 3ης και 4ης τάξης, πηγαίνουν στο Μουσείο 
Παιχνιδιών, στην Αραδίππου και παρακολουθούν 
το εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήρι «Ταξίδι στον 
κόσμο των παιγνιδιών» όπου γνωρίζουν κάποια 
από τα παιχνίδια που άφησαν ιστορία, καθώς και 
την ιστορική εξέλιξη του παιχνιδιού και στη συνέχεια, 
παίζουν και γευματίζουν στον παιχνιδότοπο WOW 
Action Park. Οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης 
επισκέπτονται το Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου, 
που καλύπτει σχεδόν όλη την περίοδο από την 
απαρχή του Χριστιανισμού, μέχρι και τους πιο 
πρόσφατους αιώνες και ακολούθως, περνούν το 
υπόλοιπο της ημέρας τους, στον πολυχώρο Galac-
tica.

11 Φεβρουαρίου 
Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του σχολείου και οι 
πρόεδροι της 5ης τάξης, συμμετέχουν στην Ημερίδα 
με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο»,  στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.  
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Φιλοξενία» και οι μαθητές παρευρέθηκαν 
εκεί συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη 
Παρπέρη. 

12 Φεβρουαρίου 
Παραδίδονται τα βιβλία που μαζεύονται από τη 
δράση «Φέρνω ένα Βιβλίο», που διοργανώνεται 
από τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων σε 
συνεργασία με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού μας, στα πλαίσια της γιορτής των 
Γραμμάτων. Η υπεύθυνη του προγράμματος Siste-
ma Cyprus, κ. Νικολέττα Πολυδώρου, παρουσιάζει 
το έργο του προγράμματος στους μαθητές του Β’ 
κύκλου και στη συνέχεια, γίνεται η παράδοση των 
βιβλίων που έχουν μαζευτεί από τους μαθητές 
του σχολείου μας. Το πρόγραμμα Sistema Cy-
prus, είναι ένα μουσικοκοινωνικό πρόγραμμα για 
παιδιά και νέους, που λειτουργεί στην περιοχή της 
Φανερωμένης στη Λευκωσία. Βασικός στόχος του 
προγράμματος είναι να αναμορφώσει τον άνθρωπο, 
να του δώσει αξίες, εργαλεία, να κρατήσει τα παιδιά 
και τους νέους μακριά από τους δρόμους και να 
τους ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους.



13 Φεβρουαρίου 
Στο πλαίσιο του θέματος «Μικροί Επιστήμονες», 
τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
εκτελούν πειράματα με ποικίλα υλικά (ξύδι, 
μαγειρική σόδα, νερό, χρώμα ζαχαροπλαστικής, 
κ.ά.), παρουσιάζοντάς τα στα παιδιά των άλλων 
τάξεων. Μια διαδικασία μέσα από την οποία δίνεται 
η ευκαιρία στα παιδιά να διατυπώνουν ερωτήματα, 
να εξερευνούν φαινόμενα και υλικά, να διατυπώνουν 
προβλέψεις, να εισηγούνται τρόπους διερεύνησης 
μιας υπόθεσης και να εξάγουν συμπεράσματα σε 
συνεργασία με τους συμμαθητές τους.

14 Φεβρουαρίου 
Οι μαθητές της 3ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, 
λαμβάνουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
LIFE EUROTURTLES, του Ωκεανογραφικού 
Κέντρου. Η υπεύθυνη του προγράμματος, η Δρ. 
Γιάννα Σαμουήλ – Rhoads, επισκέπτεται το σχολείο 
μας και οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτές, 
συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις θαλάσσιες 

χελώνες, έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου LIFE EUROTUR-
TLES, στο οποίο συμμετέχουν από την Κύπρο, 
το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών. Ένας από τους στόχους του έργου, είναι 
η ενημέρωση παιδιών σχολικής ηλικίας, για τις 
θαλάσσιες χελώνες και την προστασία τους.

14 Φεβρουαρίου 
Στα πλαίσια της δράσης «10 για έναν σκοπό», 
πραγματοποιείται παζαράκι για τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, στο οποίο 
οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν 
μπισκοτάκια, κέικ και ζεστή σοκολάτα, που έχουν 
φτιάξει οι δάσκαλοί τους. Τα γάλατα προσφέρει η 
εταιρεία “Χαραλαμπίδης-Κρίστης”. Τα έσοδα από το 
“Παζαράκι Αγάπης”, θα δοθούν για φιλανθρωπικό 
σκοπό.



17 Φεβρουαρίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: 
«Ο Πρίγκιπας που δεν του άρεσαν τα παραμύθια». 
Μια διαδραστική παράσταση που μιλάει για το 
πόσο σημαντικό είναι να λέμε «Ευχαριστώ» και 
«Παρακαλώ», πόσο σημαντικές είναι οι λέξεις 
ΑΓΑΠΗ, ΦΙΛΙΑ και ΥΠΟΜΟΝΗ, όπως επίσης και το 
πόσο όμορφο είναι να δίνουμε σε άλλα παιδάκια, 
που δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν όσα έχουμε 
εμείς, αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε πια.

20 Φεβρουαρίου
Ακολουθώντας τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, οι 
μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, 
περνούν ευχάριστα τη μέρα τους παίζοντας 
παραδοσιακά κυπριακά παιχνίδια όπως σχοινί, 
αυγοδρομίες, ζίζηρο, μαντίλι, κ.ά. Στη συνέχεια, 
ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου, ετοιμάζει και 
προσφέρει στα παιδιά σουβλάκια και λουκουμάδες.

21 Φεβρουαρίου 
Οι μαθητές του ομίλου «Ρυθμικής Γυμναστικής» 
συμμετέχουν στο Starry Night του Second-
ary School, που πραγματοποιείται στον Δήμο 
Στροβόλου, με ένα εντυπωσιακό χορευτικό. 
Υπεύθυνη για τη χορογραφία είναι η γυμνάστρια 
κα. Χαρά Κωνσταντίνου.

23 Φεβρουαρίου 
Πραγματοποιείται το καρναβαλίστικο πάρτι του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου 
μας, στο ξενοδοχείο «The Landmark».  Μικροί και 
μεγάλοι διασκεδάζουν στους ξέφρενους ρυθμούς 
του καρναβαλιού.

27 Φεβρουαρίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, 
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ 
στην αυλή του σχολείου. Την ημέρα εκείνη, τα 
παιδιά προγευματίζουν με νηστίσιμα εδέσματα που 
σχετίζονται με το έθιμο αυτό (καρότα, αγγουράκια, 
κράκερς, ταραμοσαλάτα, λαγάνες, ταχίνι, κ.λπ.).



28 Φεβρουαρίου 
Στο πλαίσιο καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα παιδιά 
και επί ευκαιρίας του πνεύματος των καρναβαλιών 
και της μεταμφίεσης, το Νηπιαγωγείο μας φιλοξενεί 
το Παιδικό Μουσείο Κύπρου, με το παραμύθι «Μια 
μάσκα μαγική», του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Η ομάδα 
του Παιδικού Μουσείου Κύπρου, παρουσιάζει στα 
παιδιά το παραμύθι και τα παιδιά συμμετέχουν 
στη διαδραστική αφήγηση της ιστορίας. Μια 
ιστορία που περιγράφει, με πολύ ενδιαφέροντα και 
ελκυστικό τρόπο, πως μια μαγική μάσκα μπορεί 
να μας μεταμορφώσει σε κάτι που θα θέλαμε να 
είμαστε, με κύριο στόχο να περάσει το μήνυμα στα 
παιδιά ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας 
με τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του, καθώς 
επίσης να συνυπάρχουμε και να αναπτύσσουμε 
φιλίες με όλους, ανεξάρτητα της δύναμης και του 
μεγέθους, της κοινωνικής τάξης, του χρώματος 
ή της φυλής μας. Το σχολείο μας, στα πλαίσια 
της φιλανθρωπικής του δράσης, προσφέρει το 
ενδεικτικό ποσό των €2 ανά παιδί, για την ενίσχυση 
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Παιδικό 
Μουσείο Κύπρου».

28 Φεβρουαρίου 
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.




