Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο...

-Μια κάμπια πολύ πεινασμένη, του Eric Carle.
Η Κάμπια είναι το αγαπημένο παραμύθι των παιδιών όλου του κόσμου από το 1969. Μέσα από μια ιστορία γεμάτη
χρώματα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, διεγείροντας τις αισθήσεις τους και καλλιεργώντας την αντίληψή
τους για το ωραίο. Επίσης, προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες και ευαισθητοποιούνται σε θέματα σχετικά με την
υγιεινή διατροφή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με κουκλοθέατρο, Θεατρικό παιχνίδι, Δημιουργικές κατασκευές,
ατομικές και ομαδικές, που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον κύκλο ζωής της πεταλούδας.
-Το σποράκι ταξιδεύει: Ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον και τις εποχές.
Τι συναντά ένα σποράκι όταν ταξιδεύει; Πώς αντιδρά σε κάθε εποχή; Τι θα απογίνει όταν ολοκληρώσει το μαγικό του
ταξίδι;
Τα παιδιά μέσα από βιωματικά παιχνίδια και γρήγορες εναλλαγές, ταξιδεύουν παρέα με ένα σποράκι στις τέσσερις
εποχές. Βασισμένοι στη μοντεσσοριανή φιλοσοφία «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου», τα παιδιά πειραματίζονται
με διάφορα υλικά και μέσα από αισθητηριακά και μουσικοκινητικά παιχνίδια, αναπτύσσουν περιβαλλοντική
συνείδηση.
-Ένα ταξίδι στον κόσμο: Διαπολιτισμικό πρόγραμμα.
Ο λύκος Ζαχαρίας αποφάσισε να γνωρίσει τον κόσμο! Συνταξιδιώτες του στη μοναδική αυτή περιήγηση οι μικροί
μας φίλοι. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες και τους πολιτισμούς του κόσμου. Μέσα από εικόνες, μουσικές, ήθη
και έθιμα, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τους ξένους πολιτισμούς και θα μάθουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά
τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με μουσική από κάθε χώρα, Οπτικοακουστικό υλικό από κάθε
χώρα, Διασκεδαστικές κατασκευές.
-Παραμύθι και συναισθήματα: Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής.
Έναν καιρό και μια φορά στα παραμύθια τα παλιά, στου κόσμου τα βιβλία…Άνθρωποι διαφορετικοί, παρέα με μια
μουσική, μας λένε μια ιστορία…
Τα συναισθήματα έρχονται μέσα από ένα ιαπωνικό παραμύθι, να μας ταξιδέψουν, να μας απελευθερώσουν, να μας
μαγέψουν.
-Μία χρωματιστή ιστορία, πάνω σε μία μελωδία: Γνωριμία με τις τέχνες.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μας ταξιδεύει μέσα από ένα τραγούδι, σε έναν κόσμο μαγικό, γεμάτο
πεταλούδες, δράκους και άλλα πολλά. Παρέα θα ξεδιπλώσουμε την παλέτα των χρωμάτων, μέσα από παιχνίδια,
βασισμένα στη μουσική και την κίνηση, τα πειράματα και τη ζωγραφική.

Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 €
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο
To πρόγραμμα πραγματοποιείται και στον χώρο του Σχολείου σας (κόστος 6 €)

