
 

 
 

 

 

 

   Σύντομη περιγραφή 

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

Σχολής που εφαρμόζεται, για έκτη χρονιά,  στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων σχολικών διακοπών. 

Απευθύνεται σε παιδιά 5 – 11 ετών που θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν ή και στους δύο 

γιορτινούς κύκλους: 28-30/12/22 και 3-5/1/23. Θα λειτουργήσουν μόνον δύο ομάδες και ο συνολικός 

αριθμός συμμετοχών για κάθε γιορτινό κύκλο θα είναι 25 άτομα. Οι ώρες παραμονής των παιδιών 

στο αγρόκτημα θα είναι 8.00 π.μ-3.30 μ.μ. . Η μεταφορά τους προς και από το αγρόκτημα γίνεται με 

την ευθύνη των γονέων. 

  
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Οι μέρες είναι γιορτινές! ….κι όταν είμαστε με καλή συντροφιά γίνονται ακόμη πιο όμορφες!  

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 η δημιουργική διάθεση δεν σταματά! 

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

μοσχοβολήσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! ! ! 

-Ομαδικά παιχνίδια στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής ή στα γήπεδα – ας ξεδώσουμε και λίγο... 

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

-Αφήγηση ιστοριών «στο κόκκινο χαλί» ή προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας, 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... 
 

Η μεγάλη μας παρέα, γιορτάζοντας τις πιο όμορφες ημέρες του χρόνου, θα παίξει, θα αθληθεί, θα 

κάνει περιπάτους, θα ετοιμάσει γιορτινές λιχουδιές, θα στρώσει τα γιορτινά γεύματα, θα στολίσει το 

δένδρο των ευχών, θα ασχοληθεί με ξεχωριστές εικαστικές δημιουργίες, θα διαβάσει 

πρωτοχρονιάτικες ιστορίες, και  πολλά ακόμη……! Φυσικά, θα τραγουδήσουμε  τα κάλαντα στην 

κοινότητα της Σχολής . 

Κι όλα θα είναι ντυμένα ζεστά και γιορτινά! Τι περισσότερο έχουν άραγε τα παραμύθια; 
 

Θα περιμένουμε τις εγγραφές σας μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

θα σταλεί στις οικογένειες με την ολοκλήρωση των εγγραφών. 
 

Σας ευχόμαστε υγεία και καλά Χριστούγεννα! 


