
Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες 

 

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, τα παιδιά με τους δασκάλους τους  έπιασαν 
δουλειά και έφτιαξαν υπέροχα στολίδια για να διακοσμήσουν τα δεντράκια του 
σχολείου. Πήραν διάφορα υλικά όπως ξυλάκια, τσόχες, χρυσόσκονη κ.α. 
δίνοντάς τους μια χριστουγεννιάτικη μορφή. Έτσι, έφτιαξαν χιονάνθρωπους, 
Ρούντολφ, χριστουγεννιάτικα δεντράκια , χιονονιφάδες και πολλά άλλα, τα 
οποία με τη σειρά τους έδωσαν μια χριστουγεννιάτικη νότα στο σχολείο μας. 

 

Την Τετάρτη στις 11 
Δεκεμβρίου, όλα τα 
παιδιά του σχολείου 
παρουσίασαν στους 
γονείς τους τη 

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή, με το 
θεατρικό  «Ο 
Τουρτούρης”. Τα 
παιδιά έδωσαν 

τον καλύτερό τους εαυτό 
και οι γονείς παρακολούθησαν την 

εξαιρετική γιορτή με τον Χιονάνθρωπο που δεν ήθελε να λιώσει. 

 

Την Πέμπτη στις 12 Δεκεμβρίου, τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης πήγαν στον 
φούρνο της κοινότητας και έφτιαξαν νόστιμα και λαχταριστά κουλούρια. Αφού 
πήγαν στον φούρνο και τους εξήγησε ο υπεύθυνος τη διαδικασία παρασκευής 
τους, τα παιδιά στρώθηκαν στη δουλειά και έφτιαξαν λογής-λογής κουλούρια. 
Επιστρέφοντας στο σχολείο κέρασαν όλα τα παιδιά του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς. Φυσικά όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί έφαγαν τα 
κουλούρια με μεγάλη ευχαρίστηση. 

 



Την Παρασκευή στις 13 Δεκεμβρίου, τα παιδιά της Στ’ τάξης επισκέφτηκαν τον 
Οίκο Ευγηρίας «Τίμιος Σταυρός» στα Λεύκαρα. Tραγούδησαν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πρόσφεραν κάρτες με χριστουγεννιάτικες ευχές 
και κουλούρια στους 
ηλικιωμένους. Με αυτό τον 
τρόπο  τα παιδιά κατάφεραν 
να δημιουργήσουν ένα 
ευχάριστο και εορταστικό 
κλίμα στον Οίκο Ευγηρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
μιαν κινηματογραφική ταινία που οι ίδιοι είχαν επιλέξει τις προηγούμενες 
μέρες. Έτσι, με το εισιτήριο εισόδου που είχαν «αγοράσει» πήγαν με χαρά στην 
αίθουσα προβολής και την παρακολούθησαν. Βέβαια κινηματογραφική ταινία 
χωρίς σιταροπούλες δε γίνεται, γι’ αυτό και ο Σύνδεσμος Γονέων  και 
Κηδεμόνων προσέφερε σε κάθε παιδί σιταροπούλες.  

 



Γνωρίζοντας ότι παιδιά και μεγάλοι δεν μπορούν να αντισταθούν σε μια γλυκιά 
κρέπα, το σχολείο προσέφερε στα παιδιά κρέπες με σοκολάτα, καθώς τα 
Χριστούγεννα επιβάλουν μια γλυκιά απόλαυση. Έτσι, το διάλειμμά τους έγινε 
πιο γλυκό!   

 

 

 

Την τελευταία μέρα του σχολείου 
δεν θα μπορούσε να λείπει ο Άγιος 
Βασίλης. Έτσι, με πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
κατέφθασε ο Άγιος Βασίλης με 
έναν πρωτότυπο τρόπο, με την 
μπουλντόζα. Τα παιδιά μαζεύτηκαν 
στο προαύλιο του σχολείου, 
περιμένοντας να δουν τον Άγιο 
Βασίλη με ανυπομονησία. Με 
μεγάλη χαρά τα παιδιά έλαβαν τα 
δώρα και έβγαλαν φωτογραφίες με 
τον Άγιο Βασίλη που μοίρασε σε 
όλους χριστουγεννιάτικες ευχές. 

 


