SUMMER PROGRAM 2018

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΗ (25-29/6)
Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη φύση μέσα από παιχνίδια και οργανωμένες δραστηριότητες, θα
μάθουν να ζουν μέσα σ’ αυτή, να τη σέβονται και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους αλλά και το μεγαλείο
της. Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι εξής:
• Επιβιώνουμε στο βουνό και τη θάλασσα
• Φυτεύουμε και συντηρούμε το δικό μας κήπο
• Δημιουργούμε κατασκευές από φυσικά υλικά
• Κατασκευάζουμε το δικό μας δεντρόσπιτο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (2-6/7)
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την έννοια της ανακύκλωσης,
θα αντιληφθούν μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες τις αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και θα
σκεφτούν τρόπους προστασίας.
• Μαθαίνουμε τον κύκλο ζωής των υλικών
• Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας κομποστοποιητή
• Φανταζόμαστε και κατασκευάζουμε την πόλη του μέλλοντος με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών
• Δημιουργούμε αντικείμενα καθημερινής χρήσης και διακοσμητικά με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
• Κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της ανακύκλωσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΕΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (9-13/7)
Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους εφευρέτες της ιστορίας. Θα γνωρίσουν τις
εφευρέσεις του καθενός και θα προσπαθήσουν (σαν μικροί εφευρέτες κι αυτοί) να μπουν στη θέση τους
και να δημιουργήσουν τις δικές τους εφευρέσεις. Επίσης θα πειραματιστούν και θα δημιουργήσουν τα δικά
τους έργα τέχνης.
• Φτιάχουμε το δικό μας τηλέφωνο
• Επικοινωνούμε με σήματα Μορς
• Φτιάχνουμε το δικό μας ηλεκτρικό κύκλωμα
• Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την πυξίδα
• Πειραματιζόμαστε με τις μίξεις των χρωμάτων και ερχόμαστε σε επαφή με διάφορες τεχνοτροπίες όπως
ο πουαντιγισμός και το drip painting.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (16-20/7)
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, τα παιδιά θα μάθουν πως ήταν η ζωή παλαιότερα, ποιές ήταν οι
συνήθειες και η καθημερινότητα των ανθρώπων.
• Δημιουργούμε ένα παλιό χωριουδάκι μέσα στο κτήμα και αναλαμβάνουμε ανά ομάδες να κατασκευάσουμε
μικρά μαγαζάκια με επαγγέλματα που έχουν χαθεί (π.χ. γανωτής, λούστρος, τσαγκάρης)
• Παίζουμε παραδοσιακά παιχνίδια (πινακωτή, βόλους, τυφλόμυγα)
• Φτιάχνουμε επιδαπέδια παιχνίδια όπως το φιδάκι
• Μαγειρεύουμε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά απ’όλα τα μέρη της Ελλάδας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ (23-27/7)
Τα παιδιά θα γνωρίσουν άλλες χώρες και πολιτισμούς και θα μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Κάθε μέρα θα γίνονται πολίτες μιας άλλης χώρας (Αγγλία, Γαλλία, Αμερική, Κίνα, Αίγυπτος). Μέσα από
παιχνίδια τα παιδιά:
• Μαθαίνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων
• Μαγειρεύουμε και γευόμαστε παραδοσιακές γεύσεις της κάθε χώρας
• Μαθαίνουμε βασικές εκφράσεις της κάθε γλώσσας
• Κατασκευάζουμε ομαδικά τα σημαντικότερα μνημεία των παραπάνω χωρών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ (30-3/8)
Τα παιδιά θα μάθουν μέσα από παιχνίδια την αξία της σωστής διατροφής, τις ελληνικές υπερτροφές και τις
ιδιότητες των βοτάνων.
• Από το σπόρο στο ψωμί
• Παρασκευάζουμε χυμούς από φρούτα και λαχανικά
• Δημιουργούμε δικές μας συνταγές με βασικά υλικά τις ελληνικές υπερτροφές
• Φτιάχνουμε το δικό μας βοτανόκηπο και παρασκευάζουμε ροφήματα.

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ
ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ!!!

