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03 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μας, στα πλαίσια 
καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και μέσα από τη θεματική ενότητα 
«Αγαπώ τα Βιβλία», συνδέονται διαδικτυακά με τον συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων, Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Ο συγγραφέας απαντά 
στις ερωτήσεις των παιδιών, μοιράζεται μαζί τους τα μυστικά 
του επαγγέλματός του, καθώς και μοναδικές ιστορίες με κύριο 
πρωταγωνιστή, τον αγαπημένο μας Βιβλιοπόντικα.

09 Φεβρουαρίου 
Μαθητές της 5ης τάξης παρακολουθούν  διαδικτυακή Ημερίδα, με 
θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο». Την ημερίδα διοργανώνει 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (9 Φεβρουαρίου 
2021).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Μαρτίου 2021

4 Μαρτίου   
Μέρα χωρίς στολή 

4 Μαρτίου 
«Αδύναμος Κρίκος»

5 Μαρτίου 
Τέλος Τριμήνου

11 Μαρτίου 
Πικ Νικ Νηπιαγωγείου

12 Μαρτίου
Μέρα του «π»

12 Μαρτίου
Καρναβάλια στο σχολείο 
(Νηπιαγωγείο)

15 Μαρτίου
Αργία/Καθαρά Δευτέρα

16 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης

24 Μαρτίου 
Εορτασμός/Ελληνική 
Επανάσταση

25 Μαρτίου
Αργία/Ελληνική Επανάσταση

31 Μαρτίου
Εορτασμός/1η Απριλίου 



12 Φεβρουαρίου
Η σχολική σύμβουλος του σχολείου μας σε 
συνεργασία με τους μαθητές, δημιουργούν 
μια εθελοντική ομάδα. Αρχή γίνεται με το Se-
cret Valentine – Wall of Love. Συγκεκριμένα, 
όλοι οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους 
καρδούλα, γράφοντας πάνω ένα θετικό σχόλιο. 
Οι καρδούλες αναρτώνται όλες σε ένα μεγάλο 
τοίχο στο σχολείο. Επιπρόσθετα, ο κάθε 
μαθητής προσφέρει βιβλία, παιχνίδια, τρόφιμα 
και ρουχισμό, τα οποία θα διατεθούν για το μη-
κερδοσκοπικό οργανισμό Βαγόνι Αγάπης, στο 
Συμβούλιο Επισκέψεων και Ευημερίας  Ασθενών 
Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και 
στο ΣΠΑΒΟ.

12 Φεβρουαρίου
Διοργανώνεται διαγωνισμός γενικών γνώσεων 
για τους μαθητές του Β΄ κύκλου. Οι μαθητές με 
την υψηλότερη βαθμολογία ήταν οι εξής: Αντρέας 
Αριστοδήμου (5 Μπλε), Κορνήλια Νικολαΐδη 
(5 Μπλε), Όμηρος Ηλιάδης (4 Πράσινο) και 
Αντώνης Μιχαηλίδης (4 Πράσινο). 

13 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
μας, θέλοντας να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα 
Ραδιοφώνου, η οποία έχει καθιερωθεί στις 13 
Φεβρουαρίου κάθε έτους, συνδέονται διαδικτυακά 
με τον ραδιοφωνικό σταθμό ΑΝΤ1 FM. Στα 
πλαίσια της σύνδεσης, ο γενικός διευθυντής του 
σταθμού κύριος Νεκτάριος Βιλανίδης, ξεναγεί τα 
παιδιά στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι 
ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές. Δείχνει 
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, εξηγεί για τον 
τρόπο λειτουργίας του και απαντά σε ερωτήσεις 
των παιδιών.



3ο βραβείο: Σωτηρούλα Πογιατζή

23 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας με θέμα την 
«Υγεία και Ευημερία», τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής μας, φιλοξενούν διαδικτυακά 
την κυρία Μαρίνα Κυριάκου, πρέσβειρα της Οδικής 
Ασφάλειας. Η συνάντηση αυτή, αποτελεί και την 
πρώτη δράση των πρεσβευτών που έχουν οριστεί 
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Τα 
παιδιά, ανταλλάζουν με την πρέσβειρα απόψεις και 
εξοικειώνονται στο θέμα «Ποδηλατώ με Ασφάλεια», 
συζητώντας και παίζοντας παιχνίδια μαζί της, 
για τα βασικά στοιχεία της ασφαλούς χρήση του 
ποδηλάτου.

22 Φεβρουαρίου
Το δημοτικό διοργανώνει επαρχιακό μαθητικό 
διαγωνισμό τέχνης με θέμα: “Cultural Heritage: 
Cherishing the Past, Building the Future”, στα 
πλαίσια της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+. Δικαίωμα συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, έχουν οι μαθητές Δ’ , Ε’ και Στ’ 
τάξης από όλα τα δημόσια σχολεία δημοτικής 
εκπαίδευσης που βρίσκονται στην επαρχία 
Λευκωσίας. Διακρίνονται οι εξής:

1ο βραβείο: Νάγια Παρπέρη

2ο βραβείο: Σταυριανή Μακκούλη


