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Τα ‘Παιχνιδοκαµώµατα’ και το εργαστήρι παιχνιδιού & 

φαντασίας, συνεχίζουν µε κέφι και σκανδαλιάρικη διάθεση και  

φέτος το Καλοκαίρι, µεταµορφώνοντας την παραµονή στην Αθήνα σε 

µια αξέχαστη εµπειρία. 

Από τα µέσα Ιουνίου έως τα µέσα Ιουλίου, γινόµαστε µια 10 µελής 

οµάδα φίλων και κάθε πρωί συναντιόµαστε για να απολαύσουµε µια 

καινούργια ηµέρα, γεµάτη εκπλήξεις!   

Και κανείς δεν θα θέλει να τελειώσει αυτός ο µήνας! 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής:  : έως 31-5-2012 

Ηλικίες παιδιών   : 6 έως 12 χρονών 

Max αριθµός παιδιών  : 10 άτοµα 

Σύνολο ωρών   : 6 [8.30 – 14.30] 

Κόστος συµµετοχής  : 330,00€ 

Προκαταβολή µε την κράτηση:  40% 

Στοιχεία επικοινωνίας  : 210-8259.289 

 

 

 

 



 

            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 

 

   08.30 – 9.00  Πρωϊνό ξύπνηµα 

Προσέλευση – ηµερολόγια δραστηριοτήτων – φτιάχνουµε  παζλ 

– διαβάζουµε παραµύθια.  

    09.00-10.00  Χορός & κίνηση 

∆ηµιουργική έκφραση & κίνηση.  Ανάπτυξη κινητικών 

δυνατοτήτων, µυϊκή τόνωση & ενδυνάµωση. 

Σύνθεση κινήσεων – χορογραφία – χορευτική γυµναστική – 

µοντέρνοι & παραδοσιακοί χοροί – αυτοσχεδιασµοί. 

10.00-11.00  Φτιάχνω τον κόσµο µε τα χέρια µου 

   Εργαστήρια κατασκευών – ζαχαροπλαστικής – κηπουρικής.
  

11.00-12.00  Και τώρα παίζουµε! 

Παιχνίδι & εκφραστικότητα – θεατρικό παιχνίδι – δραµατοποίηση 

– κινησιολογία του συναισθήµατος, της προσωπ ικότητας, του 
ρόλου – κουκλοθέατρο.  

12.00-12.30  ∆ιάλειµµα για φαγητό  

12.30-13.30  Εργαστήρι µουσικής – ρυθµικής 

Ρυθµός – δυναµική – σύστηµα ORFF – ορχήστρα κρουστών – 
κατασκευή µουσικού οργάνου – αναγνώριση ήχου – ορχήστρα & 

σολίστας – φτιάχνω µουσική µε το σώµα µου – παίζω µουσ ική. 

13.30-14.30  Εικαστικό εργαστήρι 

Ζωγραφίζω µε διάφορα υλικά (κηροµπογιές, µαρκαδόρους,  
κάρβουνο, ξυλοµπογιές, δαχτυλοµπογιές) & σε διάφορα υλικά 

(χαρτί, ύφασµα,  πρόσωπο) – οµαδική ζωγραφική – φτιάχνω 
κολλάζ – φτιάχνω ψηφιδωτό – παρεµβαίνω στους π ίνακες. 

14.00-14.30  Αποχώρηση 

     

 


