
Αγαπητοί γονείς, 

Ευχόμαστε αρχικά και πάνω απ΄όλα να είστε καλά! 

Όπως όλοι γνωρίζουμε ανεστάλησαν σε ολόκληρη την Κύπρο οι εκπαιδευτικές λειτουργίες 

σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ως μέτρο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται 

με την εξάπλωση του κορονοϊού (covid-19) που σημαίνει ότι για τις επόμενες ημέρες τα 

παιδιά θα παραμείνουν στο σπίτι. 

Ως εκπαιδευτικοί, όμως, παρακαλούμε σήμερα, από τα βάθη της καρδιάς μας, γονείς, 

συγγενείς και τους μαθητές μας να μη θεωρήσουν το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, αυτή 

την πολύ δύσκολη αλλά προφανώς αναγκαία, απόφαση ως μέρες ξενοιασιάς και διακοπών… 

Έχουμε φροντίσει μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας να υπάρχει υλικό δημιουργικών 

και εμπεδωτικών εργασιών για τα παιδιά μας της Στ΄ τάξης. Από αυτό θα μπορούν τα παιδιά 

να κάνουν τις επιλογές τους για την καθημερινή ενασχόλησή τους. 

Στις περιπτώσεις που το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας θέλουμε να 

διευκρινίσουμε ότι μπορούν να γίνονται οι εργασίες όλες σε ένα άδειο τετράδιο, που θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο γι΄αυτό τον σκοπό. Δεν είναι απαραίτητη η φωτοτύπηση φυλλαδίων. 

Επίσης, εισηγούμαστε τα παιδιά να διαλέξουν ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σπιτιού και να 

το διαβάσουν.  Το βιβλίο πρέπει να είναι λογοτεχνικό, δηλαδή ΟΧΙ κομικ, ούτε η σειρά με τη 

Ξενέρωτη, ή η σειρά με τον Σπασίκλα ή παρόμοιου είδους βιβλία.  Στη συνέχεια, να το 

παρουσιάσουν με τον πιο πρωτότυπο τρόπο που μπορούν να σκεφτούν, όπως για παράδειγμα: 

να το παρουσιάσουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι, να το διαφημίσουν φτιάχνοντας μια μεγάλη αφίσα, 

να το παρουσιάσουν σε power point, να φτιάξουν δαχτυλόκουκλες με τα πρόσωπα του βιβλίου 

και να παρουσιάσουν στην τάξη μια σκηνή, να φτιάξουν ένα παζλ σχετικό με την ιστορία ή ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι ή…  ό,τι άλλο σκεφτούν και θέλουν!  Είμαστε σίγουρες πως τα παιδιά 

μπορούν να έχουν ακόμα πιο δημιουργικές ιδέες! 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία ! Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειάζονται 

τα παιδιά!! 

 

Οι εκπαιδευτικοί Στ΄ 


