
 

 

 

 

 

 

 

Οι «Μέρες Άνοιξης, Μέρες Λαμπρής!»  στο αγρόκτημα σχεδιάστηκαν για να εφαρμοστούν στις 

πασχαλινές σχολικές διακοπές των παιδιών, σε δύο χρονικούς κύκλους. Το πρόγραμμα απευθύνεται 

στις ηλικίες 5 – 11 ετών και θα λειτουργήσει μόνο για 30 παιδιά σε κάθε κύκλο. Τα παιδιά θα 

συμμετέχουν σε δύο υποομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους, που θα δουλεύουν αυτόνομα,  σε 

παράλληλες δράσεις, αλλά και θα συνεργάζονται σε κοινά εργαστήρια. Οι ημέρες εφαρμογής του θα 

είναι: 1ος κύκλος Μ. Δευτέρα- Μ. Πέμπτη, 10-13/4  και   2ος κύκλος 19-21/4, από τις 8.00 π.μ-3.30 μ.μ..  
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Οι μέρες είναι ανοιξιάτικες, η φύση στολισμένη και το αγρόκτημα στις πιο όμορφες στιγμές του! Τη 

γλυκύτητα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας θα ακολουθήσουν  οι χαρμόσυνες μέρες της 

Λαμπρής!  Κι εμείς θα είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε με τα παιδιά στιγμές και μνήμες 

αγαπημένες. 

Οι δραστηριότητες μας, όπως πάντα, θα  είναι έντονα βιωματικές και  θα  ακολουθήσουν την 

ατμόσφαιρα των ημερών και της εποχής. 

Ας αναφέρουμε μερικές: Θα ζυμώσουμε και θα ψήσουμε τα τσουρέκια μας, θα μαζέψουμε τα αυγά 

μας από το κοτέτσι και θα τα βάψουμε, θα στολίσουμε τις πασχαλινές μας λαμπάδες, θα πλέξουμε 

ανοιξιάτικα στεφάνια, θα παίξουμε το κυνήγι των κρυμμένων αβγών, θα ετοιμάσουμε τα αγαπημένα 

μας γλυκίσματα, θα φυτέψουμε λουλούδια, θα μάθουμε για τα έθιμα του Πάσχα, θα παίξουμε 

παιχνίδια από τα παλιά και πολλά ακόμη…!!!! 

Επίσης, όλοι μαζί θα ετοιμάσουμε και θα απολαύσουμε τα μεσημεριανά μας γεύματα.  Ίσως, κάποια 

μέρα να κάνουμε και πικ νικ στο δασάκι μας! 

 

Πώς περνά η μέρα μας; 

- 8.00-8.30 Υποδοχή – μαζευόμαστε σιγά σιγά και καταστρώνουμε το πρόγραμμα μας 

- Πρωινό γεύμα- Χρειαζόμαστε ενέργεια για τη μέρα μας! 

- Πρωινός περίπατος στο αγρόκτημα-Θα νιώσουμε τον καθαρό αέρα και θα μαζέψουμε θησαυρούς για 

τις δημιουργίες μας.... 

- Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών – ετοιμαζόμαστε για τη Λαμπρή! 

- Βιωματικά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής  με αφορμή το Πάσχα που πλησιάζει– θα 

μοσχοβολήσει Πασχαλιά! ! ! 

- Κινητικά ομαδικά παιχνίδια της παρέας…. σαν άλλοτε – ας ξεδώσουμε και λίγο... 

- Προετοιμασία του μεσημεριανού γεύματος με τη συνεργασία της  ομάδας – καλή μας όρεξη!!! 

- Αφήγηση ιστοριών για την Άνοιξη και το Πάσχα – η ώρα της χαλάρωσης...  

- Χαλαρή μεσημεριανή απασχόληση με επιτραπέζια ή κινητικά  παιχνίδια και ολοκλήρωση των 

εικαστικών μας έργων – πόσο γρήγορα περνούν αυτές οι μέρες... 

- 15.00-15.30  Ώρα της αναχώρησης- ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη μέρα 

 

Θα χαρούμε να είμαστε μαζί!!!  

Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως 31/3/23, αν δεν ολοκληρωθούν νωρίτερα. 


