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Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2020 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας με δεδομένη τη δυσκολία οργάνωσης 
εκδηλώσεων για τον φετινό εορτασμό των Χριστουγέννων, εξαιτίας των συνθηκών που 
έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία Covid-19, αναζήτησε εναλλακτικούς τρόπους 
ψυχαγωγίας των παιδιών του σχολείου μας, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια τους, 
μένοντας στο σπίτι και στόχο να ζήσουν ένα υπέροχο Σάββατο γεμάτο χριστουγεννιάτικη 
μαγεία. 
 

Έτσι συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά στη σελίδα του Συνδέσμου στο FACEBOOK, 
Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 
από τις 15.00 μέχρις τις 18.00.  Αυτές τις 3 ώρες τα παιδιά θα μπορούν να απολαύσουν ένα 
πλούσιο ψυχαγωγικό δημιουργικό πρόγραμμα που θα περιέχει αφηγήσεις παραμυθιών, 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές, παρασκευή μπισκότων και άλλες εκπλήξεις. 

 
Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες με τις κατασκευές σας στο EMAIL 

sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy για να αναρτηθούν στη σελίδα του Σχολείου. 
 

Ελάτε να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων με ένα κλικ 
https://fb.me/e/4IkAANnTA 

 
 
 
Καλές Γιορτές 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Χιονάνθρωπος από κάλτσα 
Αρχικά θα χρειαστούμε μία λευκή κάλτσα. 
Γεμίζουμε μόνο το κάτω μέρος μέχρι εκεί 
που μπαίνουν τα δάκτυλα περίπου, με 
κάποιο βαρύ υλικό για να κρατά τον 
χιονάνθρωπο σταθερό όπως ρύζι και 
στερεώνουμε με ένα λαστιχάκι. 
 
Γεμίζουμε με βαμβάκι για να φτιάξουμε το 
κεφάλι και στερεώνουμε με λαστιχάκι. 
 
Γυρνάμε το ελαστικό μέρος της κάλτσας για 
να φτιάξουμε το σκουφί του χιονανθρώπου. 
Κολλάμε ένα πομ πομ στο πάνω μέρος του 
σκούφου και ματάκια στο κεφάλι, 
ζωγραφίζουμε το στόμα του, φτιάχνουμε 
μύτη και κασκόλ από κομμάτια ύφασμα. 

 
 

Αϊ Βασίλης από χάρτινο πιάτο 
Χρωματίζουμε το μισό σχεδόν πιάτο με κόκκινο 
χρώμα για να φτιάξουμε τον σκούφο του Αϊ 
Βασίλη μας και προσθέτουμε με υγρή γόμα 
βαμβάκι στο τελείωμα.  Με το ψαλίδι κόβουμε 
λευκό χαρτί σε λωρίδες τις οποίες με την 
βοήθεια ενός μολυβιού τις σγουρένουμε για να 
φτιάξουμε την γενειάδα και τις κολλούμε στο 
κάτω μέρος του πιάτου. Χρωματίζουμε μάτια 
και μύτη. 

 

Μπισκότα 
230 γρ. Βούτυρο ανάλατο (Εκτός ψυγείου να 
είναι μαλακό) 
200 γρ. Ζάχαρη άχνη 
1 αυγό 
400 γρ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
5 γρ. Αλάτι 
10 γρ. Μπέικιν πάουντερ 
2 βανίλιες 
Για στόλισμα σοκολάτα και τρούφα 

 


