
… της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης!
Μέρες ξένοιαστες με παιχνίδια, συνεργασίες, 
εξερευνήσεις, πειραματισμούς, ανακαλύψεις και 
προσέγγιση της γης και της παραγωγής της! 
Σ’ ένα campus εκπαιδευτικό, ασφαλές, καταπράσινο!

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Μαρίνου Αντύπα 54, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 492 768, 492 756, 492 752, fax: 2310 492 766
e-mail: scamp@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr
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Για παιδιά 

ετών
4 - 13

Για παιδιά 

ετών
4 - 13

Περίοδοι: 
Α: 18-29/06 Β: 02-13/07 Γ: 27/08-07/09



Νήπια - Προνήπια 
«Κάθε μέρα μια εμπειρία …»: κάθε ομάδα θα συμμετέχει σε ένα 
κυκλικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει δέκα ημερήσια εκπαιδευτι-
κά - ψυχαγωγικά project
1.  Η ζωή στο αγρόκτημα
2.  Μικρά ζώα, 
  έντομα και μέλισσες
3.  Το σιτάρι και τα προϊόντα του
4.  Με γάλα παιχνίδια
5.  Φρέσκα λαχανικά

 Α΄- Γ΄ Δημοτικού 
«Το καλάθι του παραγωγού»: τα παιδιά θα έχουν στόχο να 
γεμίσουν το ατομικό καλάθι τους με μια σειρά 10 προϊόντων που θα 
παρασκευαστούν από τα ίδια. Τα χειροποίητα προϊόντα από τα 
εργαστήρια των παιδιών θα τα βρείτε και στην «Ανοιχτή Αγορά» που 
θα λειτουργεί για  γονείς τη δεύτερη Παρασκευή  κάθε περιόδου. 
Μαρμελάδες, αρωματικά λάδια, αρτοποιήματα, τυρί, φρέσκες 
σάλτσες, κεραμικά, σαπούνια είναι ένα μέρος από την παραγωγή και 
τα δημιουργήματα των παιδιών στο αγρόκτημα.

Δ΄- Στ΄ Δημοτικού & Α΄Γυμνασίου
«Η Μεσόγειος στο πιάτο σας»: εβδομαδιαίο project με αφορμή  τη 
Μεσογειακή Διατροφή. Επειδή η αγροδιατροφική παραγωγή είναι 
μέρος κάθε πολιτισμού, μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε έθιμα, μουσικές, τέχνες, παιχνίδια και γενικά 
την κουλτούρα και άλλων μεσογειακών λαών.
«Η Γεωργία στην καρδιά της ζωής μας»: εβδομαδιαίο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα αγροδιατροφής και περιβαλλοντικής αγωγής, που θα 
εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 
Μέσα από δραστηριότητες έρευνας και πειράματος τα παιδιά θα 
μυηθούν στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας που κρύβε-
ται πίσω από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Ουσιαστικά πρόκειται 
για ένα STEAM εργαστήριο διατροφής για μεγάλα παιδιά.
Σ’ αυτές τις ηλικίες προβλέπεται και εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα, 
μέσα από τον καθημερινό προφορικό λόγο.
Πρόσθετα, αυτό το καλοκαίρι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και με 
γλώσσα επικοινωνίας μόνον την αγγλική, για περιορισμένο αριθμό 
παιδιών μεγαλύτερων της Γ΄ Δημοτικού.

Φυσικά, καθημερινά θα παίξουμε όλοι στις αυλές, στα γήπεδα και 
στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής!

Μη ξεχνάτε την «Ανοιχτή Αγορά» της Παρασκευής, που οργανώνεται 
από τα παιδιά για καλό σκοπό!

Βρείτε μας στο Facebook: www.facebook.com (Kαλοκαίρι στο αγρόκτημα)

Θεματικές ενότητες

Καλοκαίρι στο αγρόκτημα 2018Καλοκαίρι στο αγρόκτημα 2018

6.  Χώμα, πηλός και κεραμική
7.  Η ελιά και οι χυμοί της
8.  Το αβγό και οι όρνιθες
9.  Βότανα, χρώματα κι
  αρώματα
10. Νερό και ζωή 


