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o «Πασχαλινές ηλιοπαγίδες» Φτιάχνουμε χρωματιστά αβγά κολλώντας ριζόχαρτα σε αυτοκόλλητο
διαφανές χαρτί και ιδού: πανέμορφες καμουφλαρισμένες παγίδες για τoν κλέφτη ήλιο που τρυπώνει
απ’ τα παραθυρόφυλλα μας!
o «Μην το πιείς και μη βραχείς» Έχεις δοκιμάσει να περάσεις από μια διαδρομή με εμπόδια έχοντας
σαν σκυτάλη ένα ποτήρι γεμάτο με νερό χωρίς φυσικά να το πιείς αλλά και ούτε να βραχείς μέχρι να το
παραδώσεις στον επόμενο; Έλα να δοκιμάσουμε παρέα!
o «Πετάει, πετάει, το αβγό;» Πετάει και πολύ ψηλά μάλιστα αρκεί να κατασκευάσουμε μαζί το σωστό
καταπέλτη και να το εκσφενδονίσουμε σωστά και πέρα μακριά!
o «Χάρτινες παιδικές χαρές» Κούνιες, τραμπάλες, πολύζυγα και άλλα φανταστικά υπαίθρια παιχνίδια
οργανώνονται στο χώρο, όπου τα παιδιά θα κατασκευάσουν την παιδική χαρά των ονείρων τους.
o «Λαμπαδοκαμώματα» Εργαστήρια στολισμού λαμπάδας για μικρούς και μεγάλους χειροτέχνες.
o «Το πιο γερό αβγό» Ελάτε να φτιάξουμε μαζί ένα πασχαλινό αυγό από lego κι όποιος τολμάει ας
τσουγκρίσει!
o «Φτιάχνω με τα δυο χεράκια, πασχαλινά σοκολατάκια» Παρασκευάζουμε πασχαλινά σοκολατάκια
και τα τοποθετούμε σε χάρτινα σακουλάκια με κόκκινη κορδέλα.
o «Αβγουλοδρομίες» Σκυταλοδρομίες με αβγά και δόξα για τους νικητές!
o «Χάρτινοι Πύργοι» Επειδή στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε καλά από πύργους εύκολα θα
κατασκευάσουμε τον ψηλότερο χάρτινο πύργο και θα προσθέτουμε κανάλι‐οδηγό για μπίλιες!
o «Μαμά από που μαζεύουμε τα αβγά;» Σε ομάδες των 15 ατόμων τα παιδιά επισκέπτονται το οικιακό
κοτέτσι, μαζεύουν σε καλαθάκια τα αβγά από τις φωλιές και τα βάφουν με κόκκινο χρώμα της
Λαμπρής. Θα διεξαχθεί δύο φορές (11.00‐12.00 και 12.30‐13.30) και η έναρξη θα γίνεται στην αυλή του
Δημοτικού Σχολείου.
o «Πλάθω καλαθάκια» Εργαστήριο κεραμικής για πασχαλινά καλαθάκια και δημιουργική απασχόληση
στον τροχό.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
(οι δράσεις απευθύνονται ως επί το πλείστον σε παιδιά 3‐5 ετών)

o «Ανθισμένα Δέντρα» Κατασκευάζουμε ανοιξιάτικα δεντράκια με χαρτόκουτα, νήματα και χρωματιστά
γκοφρέ χαρτιά.
o «Αβγουλοσυλλέκτες» Ο λαχανόκηπος εκτός από ζαρζαβατικά ... έχει και κρυμμένα αβγά! Πάρε το
καλαθάκι σου και τρέξε να μαζέψεις όσο πιο πολλά μπορείς για να είσαι ο νικητής.
o «Δακτυλοζωάκια» Ο μαγικός κόσμος των ζώων ζωντανεύει μέσα από χαρτόνια, πούπουλα και άλλα
απλά υλικά και κινείται μέσα στα δάχτυλά μας!
o «Φτιάχνω καροτάκια για τα κουνελάκια» Το ξέρατε ότι τα καρότα δεν φυτρώνουνε απλώς αλλά
φτιάχνονται και με αλεύρι, νερό και ηλιέλαιο; Ελάτε να σας δείξουμε πώς!
o «Επιδαπέδια τρίλιζα» To πιο παλιό και αγαπημένο παιχνίδι σε επιδαπέδια πρωτότυπη εκδοχή!
o «Πασχαλινές χειροτεχνίες» Χάρτινα ζωγραφιστά αβγά, κοτοπουλάκια από πλαστικά πιατάκια,
διακοσμητικά με φύλα πέταλα και άνθη, μας βάζουνε στο πνεύμα των ημερών και της
δημιουργικότητας που έχει μεγαλύτερη αξία όταν γεννιέται από τα απλά!
o «Λαμπαδοκαμώματα» Εργαστήρια στολισμού λαμπάδας για μικρούς και μεγάλους χειροτέχνες.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.
Το campus store (πρατήριο προϊόντων της Σχολής) θα είναι ανοιχτό και θα λειτουργούν επίσης
κυλικεία με καφέ & snack αλλά και stand με ανοιξιάτικα λουλούδια!
Σας Περιμένουμε!!!

