ΓΚΔΗΛΩΓΙ-ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ
ΔΓΚΓΜΒΡΙΟΤ

Π

Γθθιεζηαζμόξ θαη εθπαηδεοηηθή επίζθερε
ζημκ Ναό ηςκ Αγίςκ Ανζεκίμο θαη Πασζίμο ηςκ
παηδηώκ ηεξ Δ΄ηάλεξ.

Π

Π

Π

Δ

αναζθεοή 4 Δεθεμβνίμο
Παηδηά από ηεκ ΣΤ΄ ηάλε ζα μεηα-βμύκ
ζηεκ Γ΄ Τεπκηθή Σπμιή Λεμεζμύ, δςνεάκ, θαη
ζα θαηαζθεοάζμοκ με ημοξ θαζεγεηέξ ηεξ Σπμιήξ θμοιμονάθηα θαη θμοναμπηέδεξ. Τα οιηθά ζα
επηπμνεγεζμύκ από ημκ Σύκδεζμμ Γμκέςκ ημο
Σπμιείμο μαξ.

αναζθεοή 4 Δεθεμβνίμο

Θα πςιμύκηαη ζημ ζπμιείμ ηα μπηζθόηα
θαη μη θμοναμπηέδεξ πμο έθηηαλακ ηα παηδηά ηεξ
ΣΤ΄ ηάλεξ. Σηα πιαίζηα ημο εζειμκηηζμμύ ηα
έζμδα ζα δμζμύκ γηα θηιακζνςπηθό ζθμπό.

Τ

εηάνηε, 9 Δεθεμβνίμο

Γθθιεζηαζμόξ θαη εθπαηδεοηηθή επίζθερε
ζημκ Ναό ηςκ Αγίςκ Ανζεκίμο θαη Πασζίμο από
ηα παηδηά ηεξ Γ΄ ηάλεξ.

Π

έμπηε, 10 Δεθεμβνίμο

Τειεοηαία μένα ζοιιμγήξ ηνμθίμςκ, εηδώκ
θαζανηζμμύ, νμοπηζμμύ θαη οπμδεμάηςκ πμο
βνίζθμκηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζηα πιαίζηα ημο
εζειμκηηζμμύ θαη πνμζθμνάξ πνμξ ημκ
ζοκάκζνςπό μαξ.

Κ

ονηαθή 13 Δεθεμβνίμο

Ο Σύκδεζμμξ Γμκέςκ ημο ζπμιείμο μαξ
δημνγακώκεη Χνηζημογεκκάηηθμ Παδανάθη ζηεκ
αοιή ημο ζπμιείμο μαξ (10:00-13:00)

έμπηε, 17 Δεθεμβνίμο

αναζθεοή 18 Δεθεμβνίμο

Χνηζημογεκκηάηηθε γημνηή ημο ζπμιείμο
ζηεκ μπμία ζομμεηέπμοκ ηα παηδηά ηεξ Γ΄
ηάλεξ, ε πμνςδία θαη ε μνπήζηνα.
Ώνα: 7:00μ.μ
Σόπμξ: Αίζμοζα εθδειώζεςκ ημο ζπμιείμο μαξ

εοηένα,21 Δεθεμβνίμο

Γθθιεζηαζμόξ όιςκ ζημκ Ναό ηςκ Αγίςκ
Ανζεκίμο θαη Πασζίμο. Όζα παηδηά ημ επηζομμύκ
μπμνμύκ κα θμηκςκήζμοκ.

T
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νίηε,22 Δεθεμβνίμο

Σηα πιαίζηα ημο εζειμκηηζμμύ θαη αγάπεξ
πνμξ ημκ ζοκάκζνςπμ, παηδηά ηεξ Ση΄ ηάλεξ
ζα επηζθεθζμύκ ίδνομα γηα κα πνμζθένμοκ
πανά θαη μηθνά δώνα.

Τα ζπμιεία ζα θιείζμοκ γηα ηηξ Δηαθμπέξ ηςκ
Χνηζημογέκκςκ ζηηξ 22 Δεθεμβνίμο θαη ζα
ακμίλμοκ ηεκ Πέμπηε 7 Ιακμοανίμο.

Αγαπεημί Γμκείξ,
Ο Δεθέμβνεξ είκαη ηδηαίηενα γημνηηκόξ ιόγς
ηςκ πμιιώκ ζνεζθεοηηθώκ εμνηώκ.
Γίκαη μ μήκαξ με ηηξ ιηγόηενεξ ώνεξ θςηόξ.
Πανμημίεξ
Δεθέμβνεξ με γημνηέξ, Χνηζημογέκκςκ
δηαθμπέξ.
Χηόκη ημο Δεθεμβνίμο, πνοζάθη ημο θαιμθαηνημύ.
Δεθέμβνεξ Χνηζημύ γέκκεζε θη μ θαιόξ
μαξ πνόκμξ.

Τη μπμνώ κα Τμο δώζς,
θηςπόξ πμο είμαη;
Ακ ήμμοκ πμημέκαξ,
ζα έθενκα έκακ αμκό.
Ακ ήμμοκ μάγμξ,
ζα έθακα αοηό πμο μμο ακαιμγεί.
Ωζηόζμ, ηη μπμνώ κα Τμο δώζς;
Θα δώζς ηεκ θανδηά μμο.
Κνηζηίκα Ρμζέηη (Αγγιίδα πμηήηνηα)
Ο εμνηαζμόξ από μένμοξ μαξ ηςκ Χνηζημογέκκςκ ζα πνέπεη κα ακηηθαημπηνίδεη ηεκ αγάπε
θαη ηεκ ακηδημηέιεηα πμο δίδαλε μ Σςηήναξ. Τμ
κα δίδμομε, όπη κα παίνκμομε θάκεη κα ακμίγεη
μιάκζηζημ ημ πκεύμα ηςκ Χνηζημογέκκςκ.
Αηζζακόμαζηε πημ θαιμζοκάημη μ έκαξ με ημκ
άιιμκ. Πνμζεγγίδμομε με αγάπε, γηα κα βμεζήζμομε ημοξ ιηγόηενμ ηοπενμύξ. Η θανδηά μαξ
μαιαθώκεη. Σογπςνμύμε ημοξ επζνμύξ, ζομόμαζηε ημοξ θίιμοξ θαη οπαθμύμε ζημκ Θεό πμο
είκαη αγάπε.

Σα Υνηζημύγεκκα είκαη ε αγαπεμέκε γημνηή ηωκ
παηδηώκ. Ωξ γμκείξ μπμνείηε κα θάκεηε πμιιά
πνάγμαηα με ηα παηδηά ζαξ, έηζη ώζηε κα μάζμοκ
κα πνμζθένμοκ θαη κα μεκ πενημέκμοκ απιώξ ημ
δώνμ ημο Άγημο Βαζίιε.
Γκζαννύκεηε ημ παηδί ζαξ κα ιάβεη μένμξ ζημ
ζηόιηζμα ημο ζπηηημύ, ημο ηναπεδημύ, ημο
δέκηνμο θαη μηηδήπμηε άιιμ ζομπενηιαμβάκεη ε
γημνηηκή αοηή αημόζθαηνα.
 Παναθηκείζηε ημ παηδί κα μμηναζηεί θαη κα πανίζεη πνάγμαηά ημο, νμύπα θαη παηπκίδηα θαη ζε
άιια παηδηά. Έηζη, ημ παηδί ζαξ ζα μάζεη κα
μμηνάδεηαη θαη κα πνμζθένεη.
 Γκζαννύκεηε ημ παηδί ζαξ κα θηηάλεη από μόκμ
ημο έκα δώνμ γηα ηε γηαγηά, ημκ παππμύ θαη γηα
όπμημκ άιιμκ ζέιεη ημ ίδημ ημκίδμκηαξ έηζη ηε
ζοκαηζζεμαηηθή αλία ημο δώνμο.
 Έκα δώνμ είκαη ανθεηό. Δεκ πνεηάδεηαη άιιμ
δώνμ ηα Χνηζημύγεκκα θαη άιιμ ηεκ πνςημπνμκηά. Αγμνάδμκηαξ ζημ παηδί ζαξ όια όζα
ζέιεη, ημ μόκμ πμο επηηογπάκεηε είκαη κα γίκεηαη
αθόμε πημ απαηηεηηθό.
 Ακ ιείπεηε πμιιέξ ώνεξ από ημ ζπίηη, μεκ πνμζπαζείηε κα θαιύρεηε ημκ πνόκμ πμο ζα ζέιαηε
κα πενάζεηε μαδί με ημ παηδί ζαξ θάκμκηάξ ημο
πμιιά δώνα.

Πνμζθένεηε ηεκ εοθαηνία ζημ παηδί ζαξ κα
παναθμιμοζήζεη μηα πνηζημογεκκηάηηθε πανάζηαζε, ζέαηνμ ή ζοκαοιία. Αοηό ζα ημο δώζεη
εηθόκεξ θαη ζοκαηζζήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε
γημνηηκή επμπή θαη είκαη μηα εοθαηνία κα θάκεηε
θαη θάηη επμηθμδμμεηηθό μαδί γηα ημ μπμίμ μπμνείηε μεηά κα ζοδεηήζεηε.
Κιείκμκηαξ, αξ με λεπκάμε πωξ ημ πημ πμιύηημμ
δώνμ είκαη μ πνόκμξ πμο ζα αθηενώζμομε ζηα
παηδηά μαξ, μαδί με ηεκ αγάπε μαξ.


Ο Σύκδεζμμξ Γμκέςκ ημο ζπμιείμο μαξ
ζαξ πνμζθαιεί ζημ

πμο ζα γίκεη ζηεκ αοιή ημο ζπμιείμο μαξ,
ηεκ Κονηαθή 13 Δεθεμβνίμο 2015,
από ηηξ 10:00-13:00.
Γμνηαζηηθό πνόγναμμα με:
Χνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα από πμνςδία
μηθνώκ μαζεηώκ ημο ζπμιείμο μαξ, θαγεηά,
γιοθά, παηπκίδηα, θαηαζθεοέξ θαη θςημγναθίεξ με ημκ Άγημ Βαζίιε.

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σαξ πνμζθαιμύμε ζηε Χνηζημογεκκηάηηθε γημνηή
ημο ΚΓ΄ Δεμμηηθμύ Σπμιείμο Γθάιεξ Λεμεζμύ,
πμο ζα γίκεη ηεκ Παναζθεοή 18 Δεθεμβνίμο 2015
θαη ώνα 7:00 μ.μ., ζηεκ Αίζμοζα Γθδειώζεςκ
ημο ζπμιείμο μαξ.
Ο Δηεοζοκηήξ, μη Γθπαηδεοηηθμί
θαη ηα παηδηά ημο ζπμιείμο.

