
Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τις περιόδους των Χριστουγέννων, της Αποκριάς και του Πάσχα που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του σχολείου σας.

Επιχείρηση Χριστούγεννα (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Περιμένοντας με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα, την αγαπημένη γιορτή όλων των μικρών και μεγάλων παιδιών, από 
αρχές Δεκεμβρίου ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα τον χρόνο. Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι-έκπληξη με τραγούδια, 
παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών και πολλές κατασκευές, τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν και θα 
νοιώσουν τη μαγεία των γιορτών.

Το ταξίδι του Χαρταετού (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
Μέσα από το μαγικό ταξίδι του Χαρταετού και του φίλου του Πολύβιου (γαντόκουκλα), τα παιδιά γνωρίζουν τα ήθη και 
τα έθιμα της Αποκριάς. Θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε και στο τέλος θα φτιάξουμε αστεία 
αποκριάτικα καπέλα και χαρταετούς! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα της Αποκριάς, κουκλοθέατρο, κατασκευές αποκριάτικων καπέλων και χαρταετών.

Πάσχα με την Πασχαλίτσα (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
Αυτό το Πάσχα η φίλη μας η Φιλίτσα η πασχαλίτσα μας μιλάει για τη ζωή της και μας λέει τη μοναδική της ιστορία, η 
οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα! Θα μας πει πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει και θα μας ταξιδέψει σε διαδρομές 
που δεν έχουμε ξαναπάει! Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά παίζουν, διασκεδάζουν, δημιουργούν και 
εξοικειώνονται με τις μαθηματικές έννοιες.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Κουκλοθέατρο - Θέατρο σκιών: παρουσίαση ιστορίας με κούκλες. Μουσική: Τραγούδι για 
την πασχαλίτσα. Εικαστικά: Κατασκευή πασχαλίτσας.

Το γαϊτανάκι της Αποκριάς (Α',Β',Γ' Δημοτικού)
 Το πολύχρωμο γαϊτανάκι μας ταξιδεύει σε περιοχές της Ελλάδας και μας μαθαίνει τα έθιμα και τις διασκεδαστικές 
παραδόσεις της Αποκριάς.  Τα παιδιά μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό βιωματικό πρόγραμμα έρχονται σε επαφή με 
λαογραφικές παραδόσεις και έθιμα της Αποκριάς απ’ όλη την Ελλάδα και κατασκευάζουν περίτεχνες μάσκες και  
αποκριάτικα καπέλα!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα της Αποκριάς. Κατασκευές μάσκας και αποκριάτικων 
καπέλων.

Μύρισε Πάσχα (Νηπιαγωγείο, Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Τι ήταν η «κουτσούνα»; Αναβιώνοντας το παλιό πασχαλινό έθιμο της Κουτσούνας κάνουμε μαγειρική με απλά υλικά 
μαγειρικής αλλά με πολύ φαντασία!Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ξεχασμένο πασχαλινό έθιμο, δημιουργούν 
τσουρεκάκια σε σχήμα κούκλας (κουτσούνας), πειραματίζονται και διασκεδάζουν παίζοντας.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1,5 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του Σχολείου σας.

Σχεδίαση: Αναστασία Ιορδάνη, Φιλαρέτη Ισταμπουλούογλου
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