
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΜΗΝΟ ΜΑΡΣΙΟΤ 

 

Πανελλινια θμζρα κατά τθσ ςχολικισ βίασ 

Σθν Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ  του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου Κρυονερίου, ςτο 
πλαίςιο τθσ πανελλινιασ θμζρασ κατά τθσ ςχολικισ βίασ κα παρακολουκιςουν ταινίεσ 
μικροφ μικουσ ςχετικζσ με το κζμα («Σα μπλε γυαλιά», δραματοποιιςεισ διαφόρων 
ςχολείων, κλπ). Επιπλζον, οι μακθτζσ των Εϋ και Σϋ τάξεων κα ςυμμετάςχουν ςε φιλικό 
αγϊνα ποδοςφαίρου και μπάςκετ αντίςτοιχα, ενϊ οι μακθτζσ των υπόλοιπων τάξεων ςε 
ςκυταλοδρομίεσ και ακλθτικά παιχνίδια με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων  ςυνεργαςίασ, 
μζςα από το παιχνίδι με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ .  
 
τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ 5-8 Μαρτίου, ςτθν ϊρα του μακιματοσ τθσ Φ.Α. και ςτο 
πλαίςιο του Προγράμματοσ «Ξεκλειδϊνω τα ςυναιςκιματά μου», το οποίο 
πραγματοποιείται από τθ γυμνάςτρια του ςχολείου με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν όλων 
των τάξεων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ, οι μακθτζσ των Εϋ και Σϋ 
τάξεων κα εκπονιςουν φφλλα εργαςίασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ του κυμοφ και τουσ 
τρόπουσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων, οι μακθτζσ των Γϋ και Δϋ τάξεων φφλλα εργαςίασ 
ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και οι μακθτζσ των Αϋ και Βϋ τάξεων  φφλλα 
εργαςίασ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων (ο τροχόσ των ςυναιςκθμάτων, θ 
μαργαρίτα των ςυναιςκθμάτων, τα κρυμμζνα ςυναιςκιματα, κ.ά.) 
 
 
 
Θζατρο Badminton "Ο Θθςζασ και θ Αριάδνθ ςτο νθςί των Σαφρων " 
 
Σθν Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γ΄ τάξησ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου 

Κρυονερίου κα επιςκεφκοφν το κζατρο Badminton, όπου κα παρακολουκιςουν τθ 

κεατρικι παράςταςθ «Ο Θθςζασ και θ Αριάδνθ ςτο νθςί των Σαφρων», θ οποία αφθγείται 

τθν ιςτορία του μυκικοφ ιρωα Θθςζα, τον οποίο τα παιδιά γνϊριςαν μζςα από το βιβλίο 

τθσ Ιςτορίασ τθσ Γ τάξθσ. τθν περιπζτεια ςυμμετζχουν όλοι οι ιρωεσ, κνθτοί, υπζροχα 

αλλά και φοβερά υπερφυςικά όντα και φυςικά οι Ολφμπιοι κεοί τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ. 

Η παράςταςθ ςυνδυάηει το υπερκζαμα με το διδακτικό χαρακτιρα των αρχαιοελλθνικϊν 

μφκων. Η δραςτθριότθτα εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα Πολιτιςτικϊν κεμάτων που εκπονοφν 

τα δφο τμιματα τθσ Γϋ τάξθσ με επιμζρουσ κζμα «Οι κεοί του Ολφμπου - Σότε και τϊρα». 

                                 
                                   
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο  
 
Σθν Παραςκευή 8 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄  τάξεων του 1ου Δημοτικοφ 
Σχολείου Κρυονερίου κα επιςκεφκοφν τθ Γεωπονικι χολι Ακθνϊν, θ οποία οργανϊνει 
εκπαιδευτικά προγράμματα με κεματικό άξονα τθ γνωριμία των μακθτϊν με τθ χλωρίδα 
και τθν πανίδα τθσ Ελλάδασ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγθςθ ςτα φυτϊρια και 
ανκοκιπια τθσ χολισ, όπου τα παιδιά κα εξερευνιςουν και κα μάκουν για διάφορα είδθ 
φυτϊν, κακϊσ και για τα ςτάδια καλλιζργειασ, μζςα από βιωματικό και δθμιουργικό τρόπο. 
Η ξενάγθςθ κα ςυνεχιςτεί ςτο χϊρο όπου φιλοξενοφνται τα οικόςιτα ηϊα, όπου οι μακθτζσ 
κα γνωρίςουν τθν προςφορά των ςυγκεκριμζνων ηϊων ςτθ ηωι του ανκρϊπου, τα 
προϊόντα που παράγουν και τρόπουσ εκμετάλλευςθσ διαφόρων προϊόντων.  Ο ςτόχοσ του 



προγράμματοσ είναι να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι με τθ φφςθ, να ενθμερωκοφν από 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν τροφικι αλυςίδα και να αναπτφξουν οικολογικι ςυνείδθςθ. 
 
 
Επίδοςθ Βακμολογίασ (βϋτριμινου) 
 
Σθν Παραςκευή 15 Μαρτίου 2013 θα γίνει η Παράδοςθ Ελζγχων Προόδου Βϋ Σριμινου 

ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν του   1ου Δημοτικοφ Σχολείου Κρυονερίου. 

 
Κακαρά Δευτζρα 
Αργία 
 
 
Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 
 
Σθν Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γ΄ τάξησ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου 

Κρυονερίου κα επιςκεφκοφν το Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ. τόχοσ τθσ επίςκεψθσ είναι 

να ζρκουν ςε επαφι με τα ευριματα του Κυκλαδικοφ Πολιτιςμοφ: ειδϊλια, ςκεφθ 

κακθμερινισ χριςθσ, κοςμιματα, αγαλματίδια και να πάρουν πλθροφορίεσ για τθν 

κακθμερινι ηωι των Κυκλαδιτϊν τθσ εποχισ που εξετάηουμε ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. 

Μζςα  από  τισ  παραςτάςεισ  που  απεικονίηονται  πάνω  ςτα  αγγεία  του  μουςείου  που 

τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να  καυμάςουν, κα ηωντανζψει ςτα μάτια τουσ ο μφκοσ 

τθσ Ευρϊπθσ, οι άκλοι του Ηρακλι, οι δϊδεκα κεοί του Ολφμπου και οι περιπζτειζσ τουσ. 

Θα γνωρίςουν τισ ςυλλογζσ τθσ κυκλαδικισ τζχνθσ και του κυκλαδικοφ πολιτιςμοφ και κα 

τισ εκτιμιςουν ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ. Η δραςτθριότθτα εντάςςεται ςτο 

Πρόγραμμα Πολιτιςτικϊν κεμάτων που εκπονοφν τα δφο τμιματα τθσ Γϋ τάξθσ με 

επιμζρουσ κζμα «Οι κεοί του Ολφμπου - Σότε και τϊρα». 

 
 
Γιορτι 25θσ Μαρτίου 
 
Σθν Παραςκευή 22 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου Κρυονερίου, ςτο 
πλαίςιο του εορταςμοφ για τθν 25θ Μαρτίου, κα παρακολουκιςουν το χρονικό τθσ 
επανάςταςθσ των Ελλινων με τα ςθμαντικά γεγονότα που ζλαβαν χϊρα και οδιγθςαν ςτθν 
απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ, όπωσ κα το παρουςιάςουν οι μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ με 
δραματοποιιςεισ, απαγγελίεσ, τραγοφδια, προβολι διαφανειϊν και παραδοςιακοφσ 
χοροφσ: Καλαματιανόσ, Σςάμικοσ, Χαςάπικοσ αργόσ, γριγοροσ). Επίςθσ, κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα να δουν ζκκεςθ παραδοςιακϊν ςτολϊν και αντικειμζνων ςτθν αίκουςα 
εκδθλϊςεων του ςχολείου. 
 
 
Παρζλαςθ 25θσ Μαρτίου  
 
Σθν Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 1ου Δημοτικοφ 
Σχολείου Κρυονερίου κα πάρουν μζροσ ςτθν παρζλαςθ που κα πραγματοποιθκεί ανιμερα 
τθσ Εκνικισ Επετείου ςτθν πλατεία τθσ Κοινότθτασ Κρυονερίου. 
 
 


