
 

ΚΥΠΡΟΣ

Οι δράσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται υλο̟οιήθηκαν 

στο ̟λαίσιο της συµµετοχής του νη̟ιαγωγείου µας στο 

4ο Πανελλήνιο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα/ ∆ιαγωνισµό: 

Κύ̟ρος-Ελλάδα-Οµογένεια: εκ̟αιδευτικές γέφυρες 

̟ου διοργανώνει η ∆ιεύθυνση Π. Ε. Σερρών, η Πρεσβεία της Κύ̟ρου 

στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο

το Υ̟ουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας

Εκ̟αιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

και Θρησκευµάτων της Ελλάδος. 

αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας Κυρίου 

Νίκου Αναστασιάδη

Τα άρθρα υ̟αγορεύτηκαν και α̟ό τους µαθητές του σχολείου µας.  

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ

Οι κυ̟ριακοί ̟αραδοσιακοί χοροί ξεσήκωσαν τους µαθητές, οι ο̟οίοι τραγουδώντας «Τα ριάλια» 

Εντύ̟ωση ̟ροκάλεσε η Καντήλα, ένας χορός ισορρο̟ίας µε ̟οτήρια, στον ο̟οίο τα

                                                                                    

Οι Αρωραίοι – Τεύχος 1 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΥΠΡΟΣ 

 

Οι δράσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται υλο̟οιήθηκαν  

στο ̟λαίσιο της συµµετοχής του νη̟ιαγωγείου µας στο  

Πανελλήνιο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα/ ∆ιαγωνισµό:  

Οµογένεια: εκ̟αιδευτικές γέφυρες  

∆ιεύθυνση Π. Ε. Σερρών, η Πρεσβεία της Κύ̟ρου 

Μορφωτικό Γραφείο– Σ̟ίτι της Κύ̟ρου,  

το Υ̟ουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τµήµα 

Εκ̟αιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υ̟ουργείου Παιδείας, Έρευνας 

 Το ̟ρόγραµµα τελεί υ̟ό την 

αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας Κυρίου 

Νίκου Αναστασιάδη. 

Τα άρθρα υ̟αγορεύτηκαν και α̟ό τους µαθητές του σχολείου µας.   

 
Οι Αρωραίοι

- ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΙ 

Η Κύ̟ρος είνα

γύρω γύρω θάλασσα. Είναι κοντά 

στην Ελλάδα, αλλά µ̟ορείς να ̟ας 

̟ιο γρήγορα µε το αερο̟λάνο.

Α̟ό ψηλά µοιάζει µικρή, και είναι 

σαν ένα κοµµάτι µε µία ουρά ̟ου 

Η σηµαία της Κύ̟ρου είναι άσ̟ρη

και ̟άνω έχει ένα ̟ορτοκαλί νησί 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ 

Οι κυ̟ριακοί ̟αραδοσιακοί χοροί ξεσήκωσαν τους µαθητές, οι ο̟οίοι τραγουδώντας «Τα ριάλια» 

ξεκίνησαν τον χορό. 

Εντύ̟ωση ̟ροκάλεσε η Καντήλα, ένας χορός ισορρο̟ίας µε ̟οτήρια, στον ο̟οίο τα

̟ερίφηµα!!! 

                                                                                    

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
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Οι Αρωραίοι 
ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΙ -  

Ιανουάριος, 2018 

Η Κύ̟ρος είναι νησί, δηλαδή έχει 

γύρω γύρω θάλασσα. Είναι κοντά 

στην Ελλάδα, αλλά µ̟ορείς να ̟ας 

̟ιο γρήγορα µε το αερο̟λάνο. 

Α̟ό ψηλά µοιάζει µικρή, και είναι 

σαν ένα κοµµάτι µε µία ουρά ̟ου 

δείχνει ̟ρος τα ̟άνω. 

 

Η ΣΗΜΑΙΑ 

 
Η σηµαία της Κύ̟ρου είναι άσ̟ρη 

και ̟άνω έχει ένα ̟ορτοκαλί νησί 

και δύο φυλλαράκια. 

Οι κυ̟ριακοί ̟αραδοσιακοί χοροί ξεσήκωσαν τους µαθητές, οι ο̟οίοι τραγουδώντας «Τα ριάλια» 

Εντύ̟ωση ̟ροκάλεσε η Καντήλα, ένας χορός ισορρο̟ίας µε ̟οτήρια, στον ο̟οίο τα ̟ήγαµε 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Κύ̟ρος 1974» 

∆ουλέψαµε το γνωστό έργο του 

χαράκτη Τάσσου «Κύ̟ρος 1974» µε 

το ̟ροσφυγό̟ουλο και µιλήσαµε 

για τα συναισθήµατα του ̟αιδιού 

αλλά και όλων των ανθρώ̟ων ̟ου 

έχασαν τους δικούς τους και τα 

σ̟ίτια τους. 

Εµ̟νευστήκαµε α̟ό το έργο και 

φτιάξαµε τις δικές µας εικαστικές 

δηµιουργίες. 

 

    
 

 

∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ ΠΟΤΕ

Οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύ̟ρο το 1974 και ̟ήραν ένα µέρος του 

νησιού δικό τους… το µικρότερο κοµµάτι. 

Τα µέρη ̟ου ̟ήραν οι Τούρκοι ονοµάζονται 

και χωρίζονται στον χάρτη α̟ό την υ̟όλοι̟η Κύ̟ρο µε µία 

γραµµή. 

Οι Κύ̟ριοι ̟ου ζούσανε εκεί διώχτηκαν α̟ό τα σ̟ίτια τους και 

γίνανε ̟ρόσφυγες. Αυτό ήταν µεγάλη αδικία, γι’ αυτό και δεν ̟ρέ̟ει 

να ξεχάσουµε… τους ανθρώ̟ους, τα σ̟ίτια, την ̟ατρίδα…

∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ

ΣΥΝΝΕΦΟΛΕΞΟ
 

Μία α̟ό τις καινούριες αγα̟ηµένες ασχολίες µας

είναι η δηµιουργία συννεφόλεξων και δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει 

α̟ό την θεµατική ενότητα της Κύ̟ρου…

 

 

      
 

 

 

 

 

 

χαράκτη Τάσσου «Κύ̟ρος 1974» µε 

το ̟ροσφυγό̟ουλο και µιλήσαµε 

για τα συναισθήµατα του ̟αιδιού  

αλλά και όλων των ανθρώ̟ων ̟ου 

στικές 
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∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ ΠΟΤΕ 

 

Οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύ̟ρο το 1974 και ̟ήραν ένα µέρος του 

νησιού δικό τους… το µικρότερο κοµµάτι.  

Τα µέρη ̟ου ̟ήραν οι Τούρκοι ονοµάζονται κατεχόµενα 

και χωρίζονται στον χάρτη α̟ό την υ̟όλοι̟η Κύ̟ρο µε µία ̟ράσινη 

 

Οι Κύ̟ριοι ̟ου ζούσανε εκεί διώχτηκαν α̟ό τα σ̟ίτια τους και 

. Αυτό ήταν µεγάλη αδικία, γι’ αυτό και δεν ̟ρέ̟ει 

να ξεχάσουµε… τους ανθρώ̟ους, τα σ̟ίτια, την ̟ατρίδα… 

Ν ΞΕΧΝΩ 

ΣΥΝΝΕΦΟΛΕΞΟ 

Μία α̟ό τις καινούριες αγα̟ηµένες ασχολίες µας 

είναι η δηµιουργία συννεφόλεξων και δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει 

α̟ό την θεµατική ενότητα της Κύ̟ρου… 
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 

 

Η Αφροδίτη γεννήθηκε α̟ό µέσα α̟ό τη θάλασσα κοντά στην Κύ̟ρο. 

Ήταν η θεά της οµορφιάς και έκανε όλο τον κόσµο να ερωτεύεται. 

 

 
 

Στον ̟ίνακα του Μ̟οτιτσέλι Η Γέννηση της Αφροδίτης, 

οι Θεοί του Ανέµου, η Αύρα και ο Ζέφυρος φυσάνε το κοχύλι για να βγει στη στεριά, 

και η Ώρα ̟ήγε να της δώσει ρούχα να φορέσει και να σκου̟ιστεί 

γιατί βγήκε α̟ό την θάλασσα και κρύωνε. 

 

  

    

Στις εικόνες ̟αρουσιάζονται οι δικές µας αναδυόµενες Αφροδίτες. 
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ… 

ΚΥΠΡΙΑΚΑ 

Ιδιαίτερη εντύ̟ωση µας έκανε η 

γλώσσα των Κυ̟ρίων, 

την ο̟οία ακούσαµε σε ένα ε̟εισόδιο 

κινουµένων σχεδίων 

και συγκρατήσαµε ̟ολλές α̟ό τις  

λέξεις του ̟αιδικού.  

Ακούσαµε και τα ̟αιδικά τραγούδια: 

«Το Σκουλουκούιν» και 

 «Η κουτσουκουτού» 

 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΦΙΛΟΙ 
 

Μιλώντας για την Κύ̟ρο α̟οφασίσαµε να 

ε̟ικοινωνήσουµε και µε ένα σχολείο εκεί…  

Το ∆ηµόσιο Νη̟ιαγωγείο Αγλαντζιάς Α_ Αγίου 

Γεωργίου στην Λευκωσία 

και η δασκάλα τους η κ. Χριστοδούλου µε χαρά 

αντα̟οκρίθηκε στο αίτηµά µας. 

Εµείς εντο̟ίσαµε το Νη̟ιαγωγείο τους στον χάρτη, 

υ̟ολογίσαµε την α̟όσταση ̟ου µας χωρίζει, 

̟εριηγηθήκαµε στην γειτονιά τους… 

 
Έτσι ξεκινήσαµε την ηλεκτρονική µας ε̟ικοινωνία  

µε θέµα την ̟αρουσίαση της γειτονιάς και της ̟όλης 

µας… Ας θαυµάσουµε τα έργα των νέων µας φίλων!!! 
 

 

 
 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
 

Θες να µαθαίνεις τα ̟άντα 

για το Νη̟ιαγωγείο µας 

α̟ό το σ̟ίτι; 

 

Τώρα µ̟ορείς µε το ̟άτηµα ενός 

κουµ̟ιού… 

Μ̟ες στο: 

 

http://blogs.sch.gr/35nipath/ 
 

και µάθε τα ̟άντα για εµάς!!! 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Το internet χρησιµο̟οιείται 

̟άντα µε την ε̟ίβλεψη ενηλίκου. 
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ΩΡΑ ΓΙΑ… ΠΟΙΗΣΗ 
∆ιαβάσαµε το ̟οίηµα «Ένα νησί» του Αλέξανδρου Τα̟άκη α̟ό το βιβλίο ∆εν ξεχνώ και αγωνίζοµαι  

του Υ̟ουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κύ̟ρου και εµ̟νευστήκαµε…  

Με αφορµή το ̟οίηµα, φανταστήκαµε: 
-Τι ήχους ακούµε; «Φωνές ανθρώ̟ων ̟ου φωνάζουν -Ελευθερία!» 

-Τι µυρωδιές µας έρχονται; «Κα̟νού α̟ό τις φωτιές»,  

«Γλυκά ̟ου φτιάχνουν οι άνθρω̟οι ̟ριν χωριστεί η Κύ̟ρος» 

- Τι βλέ̟ουµε; «Το ̟εριστέρι της Ειρήνης», «Ανθρώ̟ους ενωµένους ̟άνω στη ̟ράσινη γραµµή»,  

«Ένα κοριτσάκι ̟ου λέει στο ̟εριστέρι –Σήκω ̟εριστέρι» 

   

 

  

Νηστικό Αρκούδι… 

 

Η γνωριµία µας µε την Κύ̟ρο θα ήταν ελλι̟ής 

αν δεν δοκιµάζαµε µια το̟ική λιχουδιά. 

Ώρα για Χαλούµι!!! 

Η σηµερινή µας ε̟ιλογή µια υγειινή σαλάτα µε χαλούµι. 

Καθαρίσαµε και κόψαµε τα λαχανικά, κόψαµε το τυρί σε κυβάκια και δοκιµάσαµε µε λαχτάρα! 

 

    



 

ΑΦΙΣΑ 
Μια ακόµη κατασκευή

έτοιµη να διαγωνιστεί…

 

Η αφίσα της τάξης µας έχει στο κέντρο της την Κύ̟ρο, 

σχηµατισµένη µε την τεχνοτρο̟ία του ψηφιδωτού.

Την βάψαµε µε ̟ροσοχή,

και ̟άνω ζωγραφίσαµε

το ̟ροσφυγάκι ̟ίσω α̟ό τα συρµατο̟λέγµατα…

 γράψαµε το «∆εν ξεχνώ» και… γύρω

κολλήσαµε ό,τι µάθαµε σχετικά µε την Κύ̟ρο

 
                    ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΦΙΣΑ ΜΑΣ!

 

 
Μια ακόµη κατασκευή 

έτοιµη να διαγωνιστεί… 

Η αφίσα της τάξης µας έχει στο κέντρο της την Κύ̟ρο,  

σχηµατισµένη µε την τεχνοτρο̟ία του ψηφιδωτού. 

 
Την βάψαµε µε ̟ροσοχή, 

και ̟άνω ζωγραφίσαµε 

το ̟ροσφυγάκι ̟ίσω α̟ό τα συρµατο̟λέγµατα… 

 
γράψαµε το «∆εν ξεχνώ» και… γύρω-γύρω 

τικά µε την Κύ̟ρο 

ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΦΙΣΑ ΜΑΣ! 

ΚΑΙΡΟΣ

Η ΚΥΠΡΟΣ…

στις γλώσσες µας
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ΚΑΙΡΟΣ 

 

 
 

 

Η ΚΥΠΡΟΣ… 

στις γλώσσες µας 
 

 



 

∆ες το ειδώλιο αλλιώς…

Η τέχνη της Κύ̟ρου

α̟οτελούν τις βασικές ανα̟αραστάσεις ανθρώ̟ινης µορφής στην Κύ̟ρο. 

Μελετώντας τα ειδώλια αυτά α̟οφασίσαµε να λάβουµε µέρος στον ∆ιαγωνισµό                          
ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης και να…

                 

 
…και να τα α̟οτελέσµατα… κουνελάκι, µ̟ανάνα, δράκος, δέντρο, αερο̟λάνο…

Φυσικά α̟ό τους ̟ειραµατισµούς µας δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει η γλυ̟τική…
 

Τέλος, διαβάσαµε το βιβλίο Ο Νικηφόρος ανακαλύ̟τει τα συναισθήµατα

Γερουλάνου, συγκρίναµε τα κυκλαδικά µε τα κυ̟ριακά ειδώλια και α̟οφασίσαµε να φτιάξουµε 

«φανταστικές κορνίζ

κι ένα τεράστιο χάρτινο

 

∆ες το ειδώλιο αλλιώς… 

Η τέχνη της Κύ̟ρου* χαρακτηρίζεται α̟ό την ̟ρωτοτυ̟ία και την υψηλή 
̟οιότητα  των καλλιτεχνικών ̟αραγωγών και κυρίως α̟ό τη µείξη

στοιχείων των διαφόρων ̟ολιτισµών, ό̟ως τον Συριακό, ̟ου ε̟ηρέασαν 
την ̟ολιτιστική κληρονοµιά της Μεγαλονήσου.  

Τα Σταυρόσχηµα ειδώλια (Εικ. 1) και τα Σανιδόµορφα ειδώλια (Εικ. 2) 
α̟οτελούν τις βασικές ανα̟αραστάσεις ανθρώ̟ινης µορφής στην Κύ̟ρο. 

Τα συγκεκριµένα ειδώλια χρονολογούνται α̟ό την Χαλκολιθική ε̟οχή 
και την ̟ρώιµη ε̟οχή του Χαλκού.  

Μελετώντας τα ειδώλια αυτά α̟οφασίσαµε να λάβουµε µέρος στον ∆ιαγωνισµό                          
ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης και να…

                   ∆ούµε το ειδώλιο αλλιώς 
                 Γι’ αυτό µε κέφι και όρεξη ̟ιάσαµε δουλειά…

 
…και να τα α̟οτελέσµατα… κουνελάκι, µ̟ανάνα, δράκος, δέντρο, αερο̟λάνο…

Φυσικά α̟ό τους ̟ειραµατισµούς µας δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει η γλυ̟τική…
 και να τα δικά µας ̟ήλινα ειδώλια… 

Ο Νικηφόρος ανακαλύ̟τει τα συναισθήµατα. Με οδηγό τα κυκλαδικά ειδώλια

Γερουλάνου, συγκρίναµε τα κυκλαδικά µε τα κυ̟ριακά ειδώλια και α̟οφασίσαµε να φτιάξουµε 

φανταστικές κορνίζες» µε κεντρική µορφή το κυ̟ριακό ειδώλιο 

κι ένα τεράστιο χάρτινο ειδώλιο για να στολίζει την τάξη µας!

 

 

 

 

 

 

(*Οι ̟ληροφορίες ̟ροέρχονται α̟ό την ιστοσελίδα του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης)
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̟ό την ̟ρωτοτυ̟ία και την υψηλή 
των καλλιτεχνικών ̟αραγωγών και κυρίως α̟ό τη µείξη 

στοιχείων των διαφόρων ̟ολιτισµών, ό̟ως τον Συριακό, ̟ου ε̟ηρέασαν 
την ̟ολιτιστική κληρονοµιά της Μεγαλονήσου.   

Τα Σταυρόσχηµα ειδώλια (Εικ. 1) και τα Σανιδόµορφα ειδώλια (Εικ. 2) 
α̟οτελούν τις βασικές ανα̟αραστάσεις ανθρώ̟ινης µορφής στην Κύ̟ρο. 

κριµένα ειδώλια χρονολογούνται α̟ό την Χαλκολιθική ε̟οχή 
και την ̟ρώιµη ε̟οχή του Χαλκού.   

Μελετώντας τα ειδώλια αυτά α̟οφασίσαµε να λάβουµε µέρος στον ∆ιαγωνισµό                           
ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης και να… 

Γι’ αυτό µε κέφι και όρεξη ̟ιάσαµε δουλειά… 

 
…και να τα α̟οτελέσµατα… κουνελάκι, µ̟ανάνα, δράκος, δέντρο, αερο̟λάνο… 

 
Φυσικά α̟ό τους ̟ειραµατισµούς µας δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει η γλυ̟τική… 

 
Με οδηγό τα κυκλαδικά ειδώλια της Ελένης 

Γερουλάνου, συγκρίναµε τα κυκλαδικά µε τα κυ̟ριακά ειδώλια και α̟οφασίσαµε να φτιάξουµε  

ειδώλιο  

ειδώλιο για να στολίζει την τάξη µας! 

 

 

Οι ̟ληροφορίες ̟ροέρχονται α̟ό την ιστοσελίδα του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης) 

 



 

 
 

Ώρα για Παιχνίδι
 

Ήρθε η ώρα να συλλέξουµε τις γνώσεις 

µας σε ένα ε̟ιτρα̟έζιο ̟αιχνίδι! 

Αφού βάψαµε το ταµ̟λό, οι δασκάλες 

ετοίµασαν τις κάρτες των ερωτήσεων µε 

τις αντίστοιχες εικόνες, ̟ήραµε ̟ιόνια 

και ζάρια και ξεκινήσαµε! 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΑ 

και ̟άλι κοντά σας…

 

µε νέες ̟ερι̟έτειες!!!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Κύ̟ρος έχει 194 ̟οδοσφαιρικές

̟ου αγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες

Η ε̟ιλογή των οµάδων ̟ου ̟αρουσιάζονται είναι τυχαία

ΑΕΚ 

Λάρνακας 

 

ΑΠΟΕΛ 

 

Ανόρθωση 

Αµµοχώστου 

 

ΕΡΕΥΝΑ
Ποιο α̟ό τα εµβλήµατα των κυ̟ριακών οµάδων µας αρέσει 

̟οιο ̟ολύ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νικήτρια οµάδα… η Ανόρθωση Αµµοχώστου

γνωστή και ως Μεγάλη Κυρία.
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ΑΕΚ Λάρνακας

ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ Λεμεσού

Αλκή Ορόκλινη

Ομόνοια Λευκωσίας

Ανόρθωση Αμμοχώστου

Ώρα για Παιχνίδι 

να συλλέξουµε τις γνώσεις 

µας σε ένα ε̟ιτρα̟έζιο ̟αιχνίδι!  

Αφού βάψαµε το ταµ̟λό, οι δασκάλες 

ετοίµασαν τις κάρτες των ερωτήσεων µε 

τις αντίστοιχες εικόνες, ̟ήραµε ̟ιόνια 

 

 

 

 

και ̟άλι κοντά σας… 

µε νέες ̟ερι̟έτειες!!! 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Η Κύ̟ρος έχει 194 ̟οδοσφαιρικές οµάδες, 

̟ου αγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες 

Η ε̟ιλογή των οµάδων ̟ου ̟αρουσιάζονται είναι τυχαία 

ΑΕΛ 

Λεµεσού 

 

Οµόνοια 

Λευκωσίας 

 

Αλκή 

Ορόκλινη 

  

ΕΡΕΥΝΑ 
Ποιο α̟ό τα εµβλήµατα των κυ̟ριακών οµάδων µας αρέσει 

̟οιο ̟ολύ; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νικήτρια οµάδα… η Ανόρθωση Αµµοχώστου, 

γνωστή και ως Μεγάλη Κυρία. 
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