ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12
ΑΙ ΘΟΥΣΑ 1

5.00-6.30 Αφήγηση παραμυθι ού ‘’Γράμμα στ ον Άη Βασί λη’’ από τ ι ς εκδόσει ς Ψυχογι ός
Μια τρυφερή ιστορία για ένα ποντικάκι µε χρυσή καρδιά που βοηθάει τον Άη Βασίλη να διαλέξει τα τέλεια δώρα!
Ελάτε να γράψουµε το δικό µας γράµµα στον Άη Βασίλη! Το Γραµµατοκιβώτιο του Άη Βασίλη θα παραµείνει
µέχρι τις 28/12 για να δεχτεί τα γράµµατα των παιδιών! (Ηλικία: 3+)
6.30-8.00 ‘’Χρι στ ουγεννι άτ ι κες κατ ασκευές και ήχοι ’’
Ένα εργαστήρι κατασκευής µουσικών οργάνων από ανακυκλώσιµα υλικά µε σκοπό την δηµιουργία µιας
χριστουγεννιάτικης ορχήστρας! Ελάτε να ψάλλουµε τα κάλαντα των Χριστουγέννων! (Ηλικία: 5+)
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : Βρεφονηπι ακός στ αθμός ‘’Μι κρούληδες Juniors Academy". Eμψυχώτ ρι ες :
Ρουµπελάκη Ελένη- Αιµιλία Μασσάρου-Έλλη Δουραµάνη- Αργυρώ Καµπανού-Ανατολιωτάκη ΣοφίαΚωνσταντίνα Διαλυνά, παιδαγωγοί
ΑΙ ΘΟΥΣΑ 2

5.00-6.30 Αφήγηση παραμυθι ού ‘’Φον Κουραμπι ές εναντ ί ον Κόμη Μελομακαρόνη’’, τ ου Κυρι άκου Χαρί τ ου
Ο Φον Κουραµπιές και ο Κόµης Μελοµακαρόνης, είναι συνεχώς σε πόλεµο! Ποιο γλυκό είναι το αγαπηµένο όλων
και το επίσηµο «Γλυκό των Χριστουγέννων»; Θέλετε να µάθουµε τον νικητή αυτής της διαµάχης;
6.30-8.00 ’’ Μάχη στ ην Κουζ ί να: Στ ρατ ός Κουραμπι έδων εναντ ί ον Στ ρατ ού Μελομακαρόνηδων ’’
Ελάτε να φτιάξουµε και εµείς νόστιµα γλυκά των Χριστουγέννων. Μεγάλος µας κριτής ο Άη Βασίλης! Ας
κερδίσουν οι καλύτεροι!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : Βρεφονηπι ακός στ αθμός «Η χώρα τ ου παραμυθι ού». Εμψυχώτ ρι ες :
Δρακωνάκη Ελένη Μόνικα- Μουστακάκη Γεωργία, νηπιαγωγοί, Δεµέτζου Γεωργία- Πεδιαδίτου Χρυσοβαλάντω
Πάνου Μαρία- Παγκάλου Ρούλα- Πρασσωτάκη Σοφία- Μακράκη Αθηνά- Μυλωνάκη Μαρία, βρεφονηπιοκόµοι

ΚΥΡΙ ΑΚΗ 23/12
5.00-6.30 ‘’Χτ ύπα Καμπανάκι ’’
Μέσα από το τραγούδι, την κίνηση και το παιχνίδι µαθαίνουµε γερµανικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. (Ηλικία:
4-7 ετών).
6.30-8.00 ‘’Χρι στ ούγεννα με τ ον Μότ σαρτ στ ην Βι έννη’’
Ένα βιωµατικό εργαστήρι όπου µε την βοήθεια του Μότσαρτ θα ταξιδέψουµε στην Χριστουγεννιάτικη Βιέννη και
θα γνωρίσουµε τα χριστουγεννιάτικα έθιµα της Αυστρίας. (Ηλικία: 7-9)
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : Γερμανι κό Φροντ ι στ ήρι ο Ράνι α & Μαρί α Τζ ανοπούλου, Ι νστ ι τ ούτ ο ÖSD
Ελλάδα. Εμψυχώτ ρι ε ς: Ράνια Τζανοπούλου, Μαρία Τζανοπούλου , Καθηγήτριες Γερµανικής Γλώσσας,

Συνεργάτες Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12
5.00-6.30 ’’Η Γέννηση τ ου Χρι στ ού μας ’’, τ ης Παλι άκη-Μπόκα Μαρί να
Μία δράση για την ιστορία της γέννησης του Χριστού, µέσα από γνωστές αγιογραφίες. Σας περιµένουµε να
φτιάξουµε το δικό µας βιβλιαράκι για τη γέννηση του Χριστού!

6.30-8.00 ‘’Βασι λει άδα, μι α δι αφορετ ι κή πόλη’’
Ποια είναι αυτή η πόλη και τι περίεργο όνοµα είναι αυτό; Ελάτε να µάθουµε για αυτήν και να κάνουµε ένα µεγάλο
κολάζ!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : Κρητ σωτ άκη Ι ωάννα-Ρουμπελάκη Ανθούλα, εκπαι δευτ ι κοί -εθελόντ ρι ες
Κουνδούρει ου Δημοτ ι κής Βι βλι οθήκης
ΤΡΙ ΤΗ 25/12 ΚΛΕΙ ΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙ ΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12
ΑΙ ΘΟΥΣΑ 1

5.00-6.30 Θεατ ρι κό Παι χνί δι "Η γι ορτ ή τ ων Ξωτ ι κών !"
(Εώς 15 παιδιά, για ηλικίες: 4-6 )
	
  6.30-8.00 Θεατ ρι κό Παι χνί δι "Η γι ορτ ή τ ων Ξωτ ι κών !"
(Εώς 15 παιδιά, για ηλικίες: 6-8 )
Η γιορτή των Ξωτικών πλησιάζει και οι προετοιµασίες ξεκινούν! Θα καταφέρουν τα Ξωτικά να φανούν
ψύχραιµα και να αντιµετωπίσουν τις αναποδιές; Ελάτε να παίξουµε και µε εµψυχωτική διάθεση να κάνουµε το
αδύνατο...δυνατό!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσης : ‘’Λευκό Πανί ’’ Εργαστ ήρι Δημι ουργι κής Έκφρασης Παι δι ών .
Εμψυχώτ ρι α:Μιράντα Συλλιγάρδου, παιδαγωγός-εµψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
ΑΙ ΘΟΥΣΑ 2

5.00-6.00 & 6.00-7.00 & 7.00-8.00 Παι δι κή yoga
Για να µπορέσουν τα ξωτικά να φέρουν εις πέρας όλες τις χριστουγεννιάτικες δουλειές τους, χρειάζονται λίγη
άσκηση µαζί µε αυτοσυγκέντρωση! Σας περιµένουµε! (εώς 10 παιδιά, ηλικία: 4-9)
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσης : Ελένη Κουνενάκη, δασκάλα παι δι κής yoga

ΠΕΜΠΤΗ 27/12
5.00-6.30 Αφήγηση παραμυθι ού ‘’Ο Άη Βασί λης στ η φυλακή με τ ους 83 μι κρούς αρουραί ους ’’ τ ου Ε.Τρι βι ζ ά
Σε ποιες περιπέτειες έµπλεξε πάλι ο Άγιος Βασίλης; Θα ακούσουµε την ιστορία µε τη συνοδεία µιας κιθάρας
που της αρέσει να λέει παραµύθια!
6.30-8.00 ‘’Οι περι πέτ ει ες τ ου Άη Βασί λη’’
Θεατρικό παιχνίδι και µουσικοκινητικά παιχνίδια µε θέµα τον πρωταγωνιστή των Χριστουγέννων, τον Άγιο
Βασίλη!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : Ε.Σ .Τ.Ι .Α. Κέντ ρο Ανάπτ υξ ης γι α τ ο Παι δί και τ ον Ενήλι κα. Εμψυχώτ ρι ες :
Σταυρούλα Δεληµπαλταδάκη, ψυχολόγος-παιδαγωγός, Μαρία Μασσάρου, νηπιαγωγός– θεατροπαιδαγωγός,
Μαρία Μαυροφόρου, λογοθεραπεύτρια-µουσικός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12
5.00-6.30 Χρι στ ουγεννι άτ ι κες κατ ασκευές
6.30-8.00 ‘’Γί νε ένας σπουδαί ος Καλι κάτ ζ αρος !’’
Αν θέλετε να περάσετε τη Σχολή Καλικατζάρων και να πάρετε το πτυχίο του σπουδαίου καλικάτζαρου, σας
περιµένουµε!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙ ΚΟΥ ΟΔΗΓΙ ΣΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12
5.00-6.30 ‘’Καλι κατ ζ αρομπερδέματ α’’
Τα καλικατζαράκια έχουν όρεξη για παιχνίδια! Εσείς;
6.30-8.00 ’’ Εργοστ άσι ο σοκολάτ ας ’’
Ελάτε να φτιάξουµε τα δικά µας σοκολατένια γλειφιτζούρια!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσεων : 1ο Σύστ ημα Ναυτ οπροσκόπων Αγί ου Νι κολάου

ΚΥΡΙ ΑΚΗ 30/12
5.00-8.00 Χρι στ ουγεννι άτ ι κη κατ ασκευή ‘’ Η Κάλτ σα τ ου Άη Βασί λη’’
Στο σπίτι του Αϊ Βασίλη δεν θα µπορούσε να λείπει φυσικά η κάλτσα του ....Κάτω από το δέντρο ή το
τζάκι του! Ελάτε µικροί, µεγάλοι, µε την καλή σας διάθεση να την φτιάξουµε παρέα µε χρώµατα, φαντασία,
χαµόγελα και αγάπη!
Σχεδι ασμός -υλοποί ηση δράσης : Βί κυ Μι χαλακάκη, ει καστ ι κός

