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Προνήπια - Νήπια

 «Κάθε μέρα μια εμπειρία …»
• Το αγρόκτημα και το πάρκο 
 των μικρών ζώων
• Το σιτάρι και τα προϊόντα του 
• Με γάλα παιχνίδια
• Φρέσκα λαχανικά
• Χώμα, πηλός και η κεραμική
• Η γωνιά του μελισσοκόμου
• Η ελιά και οι χυμοί της
• Το αβγό και οι όρνιθες
• Βότανα, αρώματα και 
 χρώματα
• Νερό και ζωή 

Α΄- Β΄ & Γ΄- Δ΄ 
Δημοτικού 

«Το δικό μας παντοπωλείο!»
Τα παιδιά, με τις καθημερινές 
ασχολίες τους στο αγρόκτημα 
αλλά και με ευφάνταστες ιδέες, 
θα δημιουργήσουν ένα μικρό 
παντοπωλείο με ιδιαίτερη αξία, 
διατροφική και κοινωνική. 

Φέτος, συμπεριλάβαμε στις 
βιωματικές δραστηριότητες 
των παιδιών τη «Γωνιά του 
μελισσοκόμου» και το «Πάρκο 
των μικρών ζώων».

Ε΄, Στ΄ Δημοτικού & 
Α΄ Γυμνασίου

«Ο γύρος του κόσμου σ’ ένα 
πιάτο!» - εβδομαδιαίο project
Το φαγητό δεν είναι μόνο 
διατροφή, είναι και στοιχείο 
πολιτισμού για κάθε τόπο και λαό. 
Ένα ταξίδι στις γωνιές της γης θα 
είναι η πρόκληση για τα μεγάλα 
παιδιά στο φετινό «καλοκαίρι στο 
αγρόκτημα»!

«Η επιστήμη της διατροφής» - 
εβδομαδιαίο project
Η διατροφή έχει την επιστήμη της. 
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα 
φυσικά και χημικά φαινόμενα που 
ερμηνεύουν την παραγωγή και 
την επεξεργασία των τροφίμων. 
Βιωματικά εργαστήρια και 
πειράματα θα συνδυαστούν με 
ευφάνταστες μαγειρικές τεχνικές. 

Επιπλέον, εξάσκηση στην 
Αγγλική γλώσσα με τον 
προφορικό λόγο. Φυσικά, 
καθημερινά θα παίξουμε όλοι 
στις αυλές, στα γήπεδα και στο 
γυμναστήριο της Σχολής!

Η «Ανοιχτή αγορά της 
Παρασκευής», που 
οργανώνεται για καλό σκοπό, 
θα προετοιμαστεί από τις 
ομάδες όλων των ηλικιών με 
ό,τι θα έχουν παρασκευάσει ή 
φιλοτεχνήσει στη διάρκεια των 
δύο εβδομάδων. Ευπρόσδεκτοι 
γονείς και φίλοι!

Για παιδιά 

ετών
4 - 13

Για παιδιά 

ετών
4 - 13

Περίοδοι: 
Α: 19/06-30/06
Β: 03/07-14/07
Γ: 28/08-08/09

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


