
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Μέρα παιδιού – Μέρα Παιχνιδιού – Μέρα Γονιού,  Mall 
of Cyprus  

Αγαπητοί γονείς, 

Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί, την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 από τις 11.00 πμ – 13.00 μμ το 

σχολείο μας σε συνεργασία με το Mall of Cyprus, θα πραγματοποιήσουν μια μοναδική ημέρα 

παιχνιδιού για βρέφη και νήπια. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύουν παιχνίδια από όλα 

τα είδη παιχνιδιού (κοινωνικό- δραματικό, οικοδομικό, πειραματικό, διερευνητικό, εκπαιδευτικό- 

παιδαγωγικό κ.α). Ακόμη τα βρέφη θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ελεύθερο, πειραματικό, 

δημιουργικό και δραματικό παιχνίδι. 

 Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια προώθησης του στόχου του σχολείου μας για προώθηση 

του παιχνιδιού και προβολής της παιδαγωγικής του αξίας. Ακόμη μέσα από την εκδήλωση δίνεται η 

ευκαιρία στους γονείς να ενημερωθούν,  μέσω έντυπου πληροφοριακού υλικού,  για τα διάφορα είδη 

παιχνιδιού αλλά  και για την καταλυτική του σημασία στην ανάπτυξη και τη μάθηση από την βρεφική 

μέχρι και την ενήλικη ηλικία.  

Στην εκδήλωση θα υπάρχουν αναρτημένες στο χώρο αφίσες των παιδιών του Νηπιαγωγείου (τμήμα 3 

ετών μέχρι και Προδημοτική) με θέμα το τι είναι για αυτά παιχνίδι και τι πιστεύουν ότι τους προσφέρει. 

Ακόμη θα δίνεται σε όλους τους γονείς αφίσα με θέμα το παιχνίδι η οποία δημιουργήθηκε από τα 

παιδιά της Προδημοτικής ειδικά για την εκδήλωσή μας. Τέλος θα υπάρχουν φωτογραφίες των βρεφών 

με θέμα το αγαπημένο τους παιχνίδι.  

Τμήματα κάτω των 2 ετών και τμήμα 2-3 

Με αυτή την ευκαιρία ζητάμε από εσάς να φωτογραφήσετε το βρέφος σας σε μια αγαπημένη του 

στιγμή με το αγαπημένο του παιχνίδι και να μας την φέρετε στο σχολείο ώστε να ετοιμαστεί για την 

εκδήλωση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι από εσάς φέρετε φωτογραφία θα αναρτηθεί στο χώρο του 

Mall of Cyprus καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης και μόνο για σκοπούς προώθησης της αξίας του 

παιχνιδιού. Οι φωτογραφίες πρέπει να παραδοθούν στις νηπιαγωγούς το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015.  

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

Με χαιρετισμούς  

Νάσια Χαραλάμπους  

 


