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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Με τα λόγια ενός παιδιού, σας περιγράφουμε ενδεικτικά το πρόγραμμα μιας 

ημέρας, για να ξέρετε πως περνούμε το πρωινό μας στο αγρόκτημα: 
 

7.30-8.45: σιγά σιγά συγκεντρωνόμαστε. Ώσπου να έρθουν όλα τα παιδιά παίζουμε 

ομαδικά παιχνίδια στο δασάκι. 

 

8.45-9.00: γινόμαστε ομάδες, συζητάμε για το πρόγραμμα της ημέρας και 

πηγαίνουμε στην τραπεζαρία για πρωινό. 

 

9.10-9.40: έχουμε αρκετό χρόνο για να τελειώσουμε το πρωινό μας. 

 

9.40-12.45: εγκατασταθήκαμε στη «βάση της ημέρας»  κι έχουμε πολλά να 

κάνουμε! Κι αν κουραστούμε, θα κάνουμε διάλειμμα με παιχνίδι. 

 

13.00-13.40: μεσημέρι! Πεινάσαμε πολύ! Τι καλό να μας έχει ετοιμάσει σήμερα ο  

μάγειρας; 

 

13.45-14.15: έχουμε ακόμη χρόνο για μια τελευταία δραστηριότητα. 

 

14.15-14.30: είναι η ώρα να μαζέψουμε το υλικό μας και να το φυλάξουμε για την 

επόμενη ομάδα. Πήραμε όλα μας τα πράγματα; τσάντα, καπέλο, παγουρίνο! 

 

14.30-14.50: εμείς που  φεύγουμε με τους γονείς μας συγκεντρωνόμαστε στο 

James Hall, γινόμαστε μικρές ομαδούλες και παίζουμε επιτραπέζια ή ομαδικά 

παιχνίδια, ζωγραφίζουμε ή ό,τι άλλο σκεφτούμε. Από τις 15.00 έως τις 16.00 

έρχονται οι γονείς μας να μας πάρουν, αφού έχουν τελειώσει τις δουλειές τους. 

 

14.40-15.00: τα παιδιά που γυρίζουν σπίτι με λεωφορεία, πηγαίνουν στο parking, 

στο δασάκι της εκκλησίας, όπου τους περιμένουν για επιβίβαση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην ξεχάσουμε, τις ημέρες που το πρόγραμμά μας λέει κεραμική 

ή πηλό να έχουμε μαζί μας δύο αλλαξιές ρούχων κι ένα δεύτερο ζευγάρι 

παπούτσια.  

Όσο για τα πράγματα μας (τσάντα, καπέλο, παγουρίνο, εντομοαπωθητικό, 

αντηλιακή κρέμα), πρέπει να γράφουν το όνομα μας, για να μπορέσουν να μας τα 

επιστρέψουν, αν κάπου τα ξεχάσουμε. 

 
Για ό,τι χρειάζονται οι γονείς μας, μπορούν να τηλεφωνούν στις κυρίες Μάρω 
Μίγδη, Ειρήνη Μήτσιου και Ειρήνη Αργυριάδου που δουλεύουν στο γραφείο, στα 
τηλέφωνα 2310 492768 ή 492756. 
 
Θα περάσουμε πολύ όμορφα και φέτος! 
Γεράσιμος Ομαδόπουλος 
 
Ξέχασα να σας πω πως, αυτό το καλοκαίρι, τα μεγάλα παιδιά θα μπορούν να 
κοιμηθούν ένα βράδυ στο αγρόκτημα!!! 
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