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Σύντομη περιγραφή 

Οι «Μέρες γιορτινές στο αγρόκτημα» είναι το τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής που σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί, για τρίτη χρονιά,  στις ημέρες των 

χριστουγεννιάτικων σχολικών διακοπών με αφορμή το αίτημα πολλών οικογενειών. Απευθύνεται στις 

ηλικίες 5 – 12 ετών και θα λειτουργήσει μόνο για 20 παιδιά σε δύο υποομάδες που θα δουλεύουν 

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

εφαρμογής του είναι 27, 28 και 29/12 από τις 8.00 π.μ-3.30 μ.μ.. Επισημαίνουμε πως 29/12 είναι 

ημέρα Σάββατο. 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Οι μέρες είναι γιορτινές! Γι’ αυτό, οι δραστηριότητές μας θα  έχουν ζεστό, χαρούμενο, γιορτινό 

χαρακτήρα και δελεαστικές μυρωδιές, όπως στις παιδικές μας μνήμες! Σχεδιάστηκαν ώστε να είναι 

έντονα βιωματικές και να προσφέρουν στα παιδιά ξεχωριστές, γιορτινές εμπειρίες συνεργασίας στο 

αγρόκτημα.  

Κάθε ημέρα χωρίζεται στις παρακάτω χρονικές ζώνες: 

-Υποδοχή και 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 – γιατί θέλουμε κι άλλα γιορτινά στολίδια! 

-Βιωματικά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με αφορμή τις γιορτινές μέρες – θα 

μοσχοβολήσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! ! ! 

-Κινητικά ομαδικά παιχνίδια στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής – ας ξεδώσουμε και λίγο... 

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

-Αφήγηση ιστοριών «στο κόκκινο χαλί», στη βιβλιοθήκη – η ώρα της χαλάρωσης και της θαλπωρής...  

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

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

 

Οι θεματικές μας ενότητες, ενδεικτικά, είναι: 

«Οι πρωτοχρονιές του κόσμου»- αναζητούμε τον τρόπο που γιορτάζεται η πρωτοχρονιά σε άλλους 

τόπους… 

«Τα γούρια του νέου χρόνου»- θα τα ετοιμάσουμε με πηλό στο εργαστήρι κεραμικής 

 «Ιστορίες στο κόκκινο χαλί»-θα αφηγηθούμε γιορτινές ιστορίες, καθισμένοι στο κόκκινο χαλί, στη 

θαλπωρή της ξεχωριστής μας βιβλιοθήκης… 

«Μαγειρέματα και γλυκές αλχημείες»– μοσχομύρισε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! 

Λέμε τα Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στην κοινότητα της Σχολής-….και του χρόνου με υγεία! 

 

Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως 13/12/2018, για 20 μόνον παιδιά. 

 

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα για όλους! 
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