
Οι απόκριες πλησιάζουν ... καιρός λοιπόν να μπούμε και εμείς στο κλίμα

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
καλεί όλα τα παιδιά του σχολείου να συμμετέχουν
θέμα «Η αποκριά και τα έθιμά της».

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα
μάθουν στοιχεία της Ελληνικής μας παράδοσης,
δημιουργικότητά τους.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το αναλυτικό
που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
μπορεί να συμμετέχει χωρίς κόστος, όποιο

Σάββατο 11.2.2017, 10:00-12:00 
Φτιάχνουμε χάρτινες μάσκες! 
Τι καλύτερο από το να ξεκινήσουμε δημιουργικά και 
να προετοιμαστούμε για τις μέρες και τα πάρτυ

Τετάρτη 15.2.2017, 18:15

με την βοήθεια της δασκάλας τους
στην αίθουσα εκδηλώσεων μια 

Παρασκευή 17.2.2017,  19:15–20:00 
«Η Αρπαγή της Νύφης και η δίκη του Καδή»
παράδοσή μας! Μια από τις πολλές γαμήλιες
αποκριών στην Κρήτη! Τα μεγάλα παιδιά των
κρητικούς χορούς όμορφα συνδυασμένους με την

Κυριακή 19.2.2017, 11:00–15:00
Το αποκριάτικο πάρτυ μας με ξεφάντωμα, χορό, 

18:00

18:00–20:00 (στο Χημείο) : 

λοιπόν να μπούμε και εμείς στο κλίμα!

του 19ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας
συμμετέχουν σε ένα δεκαήμερο δραστηριοτήτων με

δυνατότητα να ενασχοληθούν με καλλιτεχνίες, να
παράδοσης, να διασκεδάσουν και να αναπτύξουν τη

αναλυτικό πρόγραμμα με τις ώρες και τα δρώμενα
διάρκεια του δεκαήμερου των αποκριών, στα οποία

παιδί του σχολείου μας επιθυμεί :

12:00 (στο χημείο): 

το να ξεκινήσουμε δημιουργικά και 
πάρτυ των αποκριών. 

Τετάρτη 15.2.2017, 18:15–19:00:
Μια τρελή - τρελή παρέα…. !!

Τα μικρά παιδιά του θεατρικού παιχνιδιού μας Τα μικρά παιδιά του θεατρικού παιχνιδιού μας 
την βοήθεια της δασκάλας τους,  θα μας παρουσιάσουν 

στην αίθουσα εκδηλώσεων μια σύντομη θεατρική παράσταση 
με θέμα τις αποκριές!

20:00 (στην αίθουσα εκδηλώσεων ): 

– Σάτιρα Αποκριάς. Ελάτε να αναβιώσουμε τη
γαμήλιες παρωδίες που γινόταν κατά την περίοδο των

των Παραδοσιακών χορών θα μας παρουσιάσουν
την αποκριάτικη παρωδία της «νύφης».

15:00: 

, χορό, πολλά δώρα και εκπλήξεις ! !

Τετάρτη 22.2.2017 
Προετοιμαζόμαστε  για την Καθαρά Δευτέρα! 

18:00–20:00 : Δημιουργούμε το δικό μας Χαρταετό! 
Συμπληρώστε την αίτηση μέχρι 6/2/2017 και 

ρίξτε τη στο κουτί του Συλλόγου.  
20:00 (στο Χημείο) : Φτιάχνουμε την Κυρά Σαρακοστή 

με αλεύρι και νερό!


