
Α' ΣΟΙΣΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ - ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 

 

 

1) Σπίτη,  4  Γεκεμβπίος  2012 -  Γ΄, Δ΄, Σ΄ τάξειρ 

Εθθιεζηαζκόο καζεηώλ ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίνπ Δεκεηξίνπ, Άλνημεο.  

 

Γ' ΣΑΞΗ: "Απγοναςτική Δκστπατεία", Θέατπο  
 

ην "ΘΕΑΣΡΟΝ" ηνπ Ι.Μ.Ε. ηα παηδηά ηεο Γ' ηάμεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξάζηαζε 
"ΑΡΓΟΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ" ζε ζεαηξηθή πξνζαξκνγή γηα παηδηά θαη ζθελνζεζία ηεο 
Κάξκελ Ρνπγγέξε. ηελ παξάζηαζε απηή ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Έιιεο. Θα κάζνπλ πνηνο είλαη ν Ιάζνλαο, 
πώο θαη από πνηνλ θαηαζθεπάζηεθε ε "Αξγώ", πσο καδεύηεθαλ όινη νη γελλαίνη ήξσεο ζηελ 
Ισιθό γηα λα ζπληαμηδέςνπλ κε ηνλ Ιάζνλα θαη λα θηάζνπλ ζηελ Κνιρίδα, όπνπ ζα πάξνπλ ην 
ρξπζόκαιιν δέξαο. Σέινο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ γπξηζκό ηνπο ζηελ παηξίδα δώληαο 
αθόκα ζπγθινληηζηηθόηεξεο πεξηπέηεηεο.  

 

2) Σετάπτη, 5 Γεκεμβπίος 2012 – Α΄, Β΄, Γ΄ τάξειρ 
 

Εθθιεζηαζκόο καζεηώλ ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίνπ Δεκεηξίνπ, Άλνημεο.  

 

3) Πέμπτη, 6 Γεκεμβπίος 2012  

"Υξηζηνπγελληάηηθν Παδάξη Α' Δεκνηηθνύ 

 

4) Παπασκεςή, 7 Γεκεμβπίος 2012  

πλεδξίαζε. 

 

5) Γεςτέπα, 10 Γεκεμβπίος 2012 - Γ', Δ', Σ'  τάξειρ 
 

Σα μςστικά τηρ Γιν", Θέατπο  Κάτω από τη Γέυςπα 
Πξόθεηηαη γηα ηε ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ θηλέδηθνπ κύζνπ από ηνλ νπνίν ν Μπέξηνιλη Μπξερη 
εκπλεύζηεθε ην έξγν ηνπ "Ο θαιόο άλζξσπνο ηνπ ε Σζνπάλ". ύκθσλα κε ην κύζν νη ζενί 
πξηλ θαηαζηξέςνπλ ηε γε απνθαζίδνπλ λα δώζνπλ κηα επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα 
αθπξώζνπλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο απηήλ ηελ απόθαζε. Δύν από απηνύο επηζθέπηνληαη έλα 
ρσξηό ζηελ Κίλα ην ε Σζνπάλ, όπνπ κόλν ε θαιή Γηλ "κηα κηθξή πιύζηξα" ηνπο θηινμελεί. 
Σόηε απηνί γηα λα ηελ επραξηζηήζνπλ ηεο αθήλνπλ πνιιά ρξήκαηα θαη απηή αγνξάδεη έλα 
καγαδί. Όινη ηόηε εθκεηαιιεύνληαη ηελ θαινζύλε ηεο θαη ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ηεο θαη... 
αξρίδνπλ νη πεξηπέηεηέο ηεο... Σα παηδηά παίξλνπλ ελεξγό κέξνο... ζηελ παξάζηαζε σο 
έλνξθνη ζηε δίθε γηα ηελ εμαθάληζε ηεο Γηλ θαη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζην ηέινο ηεο 
παξάζηαζεο ζην εξώηεκα "Μπνξεί έλαο θαιόο άλζξσπνο λα παξακείλεη θαιόο όηαλ 
θαζεκεξηλά βηώλεη ηελ αλαιγεζία κηαο θνηλσλίαο πνπ αλέρεηαη θαη ζπρλά επηβξαβεύεη ηελ 
αδηθία θαη ηελ ηδηνηέιεηα; Απάληεζε πνπ ζα πεξηκέλνπκε κε αγσλία όινη... 

 

 



6) Πέμπτη, 13 Γεκεμβπίος 2012 - Α', Β' ΣΑΞΔΙ                                                     
 

 "Οι μύθοι τος Αισώπος", Θέατπο Κιβωτόρ 
Από ηνπο 584 ζσδόκελνπο κύζνπο, ηνπ κεγάινπ θαη αγαπεκέλνπ παξακπζά Αηζώπνπ, ε 
Κάξκελ Ρνπγγέξε δηαιέγεη, γξάθεη ηα θείκελα θαη ζθελνζεηεί, ηνλ ηδίηδηθα θαη κέξκπγθα, ηνλ 
ιαγό θαη ηε ρειώλα, ηελ θόηα κε ην ρξπζό απγό, ην ιηνληάξη θαη ην πνληίθη, ηελ Μαξηγώ θαη ην 
ζηακλί ηεο, ηνλ ςεύηε βνζθό θαη άιινπο κύζνπο, πνπ πηζηεύεη όηη έρνπλ λα πνπλ ηα 
πεξηζζόηεξα ζηα παηδηά. Μηα νκάδα εζνπνηώλ, αθνύ κηιήζεη ζηα παηδηά γηα ηνλ Αίζσπν θαη 
ηε δσή ηνπ, ζα δσληαλέςεη ηνπο κύζνπο ζηε ζθελή, κε παξακπζέληα θνζηνύκηα, ηδηαίηεξα 
ζθεληθά θαη αληηθείκελα, θαληαζηηθνύο θσηηζκνύο θαη νλεηξεκέλε κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα. 
Μεηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο ζα αθνινπζεί ζπδήηεζε.  

 

 

7) Γεςτέπα, 17 Γεκεμβπίος 2012  
 
Παξάδνζε Ειέγρσλ Πξνόδνπ Α' Σξηκήλνπ ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ηνπ Α' 
Σνζηηζείνπ Δεκνηηθνύ (ΩΡΑ: 15.00 - 17.00).  

 

8) Σπίτη, 18 Γεκεμβπίος 2012 Α΄ τάξη 

 

Οη καζεηέο ηεο  A΄ ηάμεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην ρνιείν, ηελ Σξίηε 18 Δεθεκβξίνπ 2012, 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Φηιαλαγλσζίαο από ηηο εθδόζεηο Μεηαίρκην κε αθνξκή ην βηβιίν ηνπ 
Κπξ. Υαξίηνπ «Ο Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε».  

 

 

9) Σετάπτη, 19 Γεκεμβπίος 2012 - Α', Β', Γ', Γ' ΣΑΞΔΙ   
 

Παξαθνινύζεζε Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο ζην ζέαηξν ησλ Αξζαθείσλ Σνζηηζείσλ 
ρνιείσλ.  

 

 

10) Πέμπτη, 20 Γεκεμβπίος 2012 - Δ', Σ' ΣΑΞΔΙ   
 
Παξαθνινύζεζε Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο ζην ζέαηξν ησλ Αξζαθείσλ Σνζηηζείσλ 
ρνιείσλ.  

 

11) Παπασκεςή, 21 Γεκεμβπίος 2012  

 

Υξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα θαη Δξώκελα. 

 


