
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

"Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ" 
18 ΜΑΙΟΥ 2012 

 
 09:30 - 09:45 πμ Άφιξη των παιδιών στο χώρο της Λότζια 
 10:00 πμ Έναρξη δράσεων  

 
Τα παιδιά χωρίζονται  σε δέκα ομάδες των είκοσι  ατόμων και μοιράζονται στις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ   

Oι ζωγράφοι μας ζωγραφίζουν και ντύνουν τα παιδιά στα χρώματα της 
άνοιξης, (πασχαλίτσες - μέλισσες - πεταλούδες). 
Όλοι μαζί φτιάχνουν και το θεατρικό σκηνικό. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
Αφού τελειώσει το έργο της, η κάθε ομάδα συμμετέχει στο θεατρικό 
παιχνίδι  με την βοήθεια του εισηγητή. 

 ΠΡΟΒΟΛΗ DVD. Μετά την προβολή της ταινίας, η παιδοψυχολόγος θα 
σχολιάσει μαζί με τα παιδιά το θέμα της. 

 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (Τα παιδιά θα μοιραστούν αντίστοιχα σε 20 
θέσεις που θα έχουν τοποθετηθεί τα τραπέζια και οι καρέκλες για να 
ξεκινήσουν τα παιχνίδια ακροβάτες- mave & break - τι και ποιός - 
γκρινιάρης - Σκάκι- ντάμα- τρίλιζα - uno - pazl). 

 ΧΟΡΟΣ  Τα παιδιά χωρίζονται σε 2  δεκάδες και με την καθοδήγηση δύο 
εκπαιδευτών διδάσκονται 2 χορούς και μαθαίνουν λίγα λόγια για την 
ιστορία τους. Οι χοροί που θα διδαχθούν είναι ο Σιγανός και ο Χανιώτης  
και στις 2 ομάδες ταυτόχρονα και στο τέλος θα ενωθούν όλα τα παιδιά σε 1 
κύκλο και θα χορέψουν όλοι μαζί. 
Οι δράσεις θα λειτουργήσουν με την μέθοδο του ρολογιού δηλαδή κυκλικά. 
Ο χρόνος παραμονής κάθε ομάδας παιδιών σε κάθε δράση ορίζεται περίπου 
στα είκοσι λεπτά. Ο συντονιστής της όλης οργάνωσης, σε συνεργασία με 
τους εισηγητές κάθε ομάδας θα φροντίζουν μετά το πέρας του χρόνου των 
είκοσι λεπτών  οι ομάδες να αλλάζουν δράση. Ο κύκλος των έξι δράσεων 
θα τροφοδοτείται συνεχώς με νέες ομάδες παιδιών. 
Κάθε ομάδα που θα ολοκληρώνει τις έξι δράσεις θα περνά από ένα 
ειδικό χώρο όπου κάθε παιδί θα παίρνει ένα σάντουιτς και ένα χυμό. 
Τέλος οι εκπαιδευτικοί - συνοδοί των παιδιών θα συντονίζουν την 
αποχώρηση των μαθητών τους. 

 
 14:00μμ Λήξη εκδήλωσης. 

 
 


