Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα - Χριστούγεννα

Επιχείρηση Χριστούγεννα (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
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.

Μαγικά Χριστούγενννα (Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Ένα εκπαιδευτικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα όπου τα παιδιά ταξιδεύουν από το παρελθον στο
μέλλον βιώνοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων. Θα γνωρίσουν και θα ζωντανέψουν ήθη και
έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όχι μόνο από την αρχαιότητα αλλά και από
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Τέλος θα δημιουργήσουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη
κατασκευή την οποία θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 4 €
Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του Σχολείου σας (κόστος 5 €).

Θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα - Απόκριες, Πάσχα

Το ταξίδι του Χαρταετού (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο)
Ένας χαρταετός ταξιδεύει σε μέρη της Ελλάδας και μας συστήνει διάφορα έθιμα, μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από το παιχνίδι, να γνωρίσουν αποκριάτικα έθιμα της χώρας
μας, να μοιραστούν αστείες στιγμές, να διασκεδάσουν και να κατασκευάσουν, τον δικό τους, ξεχωριστό χαρταετό,
έτοιμο για νέα ταξίδια...
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Δραματοποιημένη αφήγηση, Κουκλοθέατρο, Μουσικοκινητική, Θεατρικό Παιχνίδι,
Ομαδικά Παιχνίδια, Φιλαναγνωσία, Εικαστικά.
Το γαϊτανάκι της Αποκριάς (Α',Β',Γ' Δημοτικού)
Γύρω από ένα γαϊτανάκι, πλέκω ένα παραμυθάκι. Μια ιστορία ξεκινά, για ήθη κι έθιμα πολλά...
Ιστορίες και αποκριάτικα έθιμα της χώρας μας, ξεδιπλώνονται μέσα από το παιχνίδι. Μια ιδιαίτερη αφήγηση από το Μίμη
ή τη Λόλα, ταξιδεύει τα παιδιά στο χάρτη...και τους συστήνει αποκριάτικα ήθη και έθιμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δραματοποιημένη αφήγηση, Κουκλοθέατρο, Μουσικοκινητική, Θεατρικό Παιχνίδι, Ομαδικά Παιχνίδια, Φιλαναγνωσία,
Εικαστικά.
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. .
Μύρισε Πάσχα (Νηπιαγωγείο)
Τι ήταν η «κουτσούνα»; Αναβιώνοντας το παλιό πασχαλινό έθιμο και με απλά υλικά και φαντασία θα ζυμώσουμε τις δικές
μας Κουτσούνες! Μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες θα ανακαλύψουν το νόημα της γιορτής του Πάσχα.
Καλώς ήρθες Λαμπρή (Α,Β,Γ Δημοτικού)
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν βιωματικά τα ήθη και τα έθιμα της Λαμπρής ταξιδεύοντας σε διαφορετικές περιοχές της
Ελλάδας και θα δημιουργήσουν τη δική τους πασχαλινή κατασκευή.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 4 €
Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον χώρο του Σχολείου σας (κόστος 5 €)

