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02 Απριλίου
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός 
παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής μας, απολαμβάνουν παιδικά παραμύθια και 
λαμβάνουν μέρος σε σχετικές δραστηριότητες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Μαΐου 2021

10 Μαΐου 
 Έναρξη Μαθημάτων 

31 Μαΐου
Εξετάσεις Β’ Κύκλου - 
Ελληνικά

Απρίλιος 2021 - Τεύχος 98



05 Απριλίου
Το Δημοτικό μας συμμετέχει στο Σχολικό 
Πρόγραμμα για Παροχή Φρούτων, Λαχανικών 
και Γάλακτος στα σχολεία. Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού, δίνεται σε κάθε παιδί 
δωρεάν φρούτο ή λαχανικό ή αποξηραμένο 
φρούτο, καθώς επίσης φρέσκο γάλα σε ατομικές 
συσκευασίες των 250 ml.

09 Απριλίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής παρακολουθούν διαδικτυακά 
τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Τζίνι, Πήτερ 
Παν – Η Ιστορία Ξεκινά!». Ένα ταξίδι γεμάτο 
περιπέτεια και δράση, που βοηθά τα παιδιά να 
καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να πιστέψουν 
στον εαυτό τους, τι σημαίνει πραγματική φιλία, 
αγνή αγάπη, αλλά και το πόσα πολλά μπορούν 
να πετύχουν ενωμένα.

12 Απριλίου
Στα πλαίσια της θεματολογίας για την Υγιεινή 
Διατροφή, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής  μας, συνδέονται διαδικτυακά με 
τον κύριο Αντρέα Μιχαήλ (γυμναστή) και την 
κυρία Έλενα Σολωμού (διατροφολόγο), από το 
γυμναστήριο Elite στη Λάρνακα, με στόχο την 
εμβάθυνση των γνώσεων τους σε θέματα υγιεινής 
διατροφής, αλλά και φυσικής άσκησης.

15 Απριλίου
Οι μαθητές του Δημοτικού παρακολουθούν 
διαδικτυακή διάλεξη από την κ. Παναγιώτα 
Χατζηττοφή,  με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώνονται για 
τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη πλοήγησή 
τους στο διαδίκτυο καθώς και με ποιους τρόπους 
μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.



23 Απριλίου
Τελευταία ημέρα πριν τις διακοπές του Πάσχα και οι 
μαθητές του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής, συμμετέχουν σε διαφοροποιημένο 
πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές φτιάχνουν 
κατασκευές, παίζουν τόμπολα, κυνήγι χαμένων 
αυγών αλλά και διάφορα παιχνίδια στο γήπεδο, 
με την τάξη τους. Τέλος, ο Σύνδεσμος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου μας, δίνει δωράκι από τη 
UNICEF σε κάθε παιδί, με ευχές για Καλό Πάσχα.

16 Απριλίου
Οι μαθητές του Δημοτικού διακρίνονται στους 
Παγκύπριους Διαγωνισμούς Kangourou.

Kangourou Μαθηματικών:
• Μάρκος Δημητρίου (3Μ), Χρυσό Μετάλλιο
• Χριστόφορος Ιορδάνους (2Π), Αργυρό Μετάλλιο
• Βαλέρια Καμπανέλλα (5Μ),  Χάλκινο Μετάλλιο

Kangourou Αγγλικών:
• Μαρία Πισσαρίδη (3Μ), Χρυσό Μετάλλιο
• Μάρκος Δημητρίου (3Μ), Χάλκινο Μετάλλιο
• Μιλένα Γαβριήλ (4Π), Χάλκινο Μετάλλιο

Kangourou Ελληνικών:
• Μάρκος Δημητρίου (3Μ), Χρυσό Μετάλλιο
• Βαλέρια Καμπανέλλα (5Μ),  Χρυσό Μετάλλιο
• Ανδρέας Ακκελίδης (5Π), Αργυρό Μετάλλιο
• Γεωργία Ζαχαριάδου (5Π), Αργυρό Μετάλλιο
• Έκτορας Χατζηπαναγής (3Μ), Χάλκινο Μετάλλιο
• Μαρία Πισσαρίδη (3Μ), Χάλκινο Μετάλλιο
• Μιλένα Γαβριήλ (4Π), Χάλκινο Μετάλλιο
• Κάλλια Νεοφύτου (6Μ), Χάλκινο Μετάλλιο

21 Απριλίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της   Προδημοτικής 
λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες γνωριμίας 
των εθίμων του τόπου μας, όπως το κοκκίνισμα 
των αυγών, τον στολισμό του επιταφίου κ.λπ. 


