Με πυξίδα μασ τθν αγάπθ για τθν τζχνθ.

Σασ παρουςιάηουμε το πρόγραμμά μασ για παιδικζσ καλλιτεχνικζσ δράςεισ .
Ζμπειροι επαγγελματίεσ από το χώρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ τζχνθσ οργανϊςαμε
κεματικζσ δράςεισ που καλλιεργοφν τθ φανταςία, τθν αυκόρμθτθ ζκφραςθ των παιδιϊν,
τθν ομαδικότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν ψυχαγωγία και το ςεβαςμό ςτο άτομο και το ςφνολο.
Με μια βιωματικι δράςθ, τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε κεατρικό αυτοςχεδιαςμό,
απολαμβάνουν τα παιχνίδια λόγου και γραφισ, μουςικισ ςφνκεςθσ και δθμιουργοφν
εικαςτικά τον δικό τουσ κθςαυρό. Ραίηουν και μακαίνουν. Πλα τα προγράμματα
ςυνδζονται άμεςα ξεκινοφν ι καταλιγουν ςτο βιβλίο
Για τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ δράςθ, απαιτείται ςυνζπεια ςτθν ϊρα προςζλευςθσ.
Κατά το διάλειμμα και μετά τθ λιξθ τθσ δράςθσ, φζρουμε όλθ τθν ευκφνθ για τθν
αςυγκράτθτθ χαρά και τθν καυμάςια διάκεςθ που μζνει ςε όλουσ.
Σασ καλωςορίηουμε με ζνα καλλιτεχνικό εργαςτιρι ζκφραςθσ, με εργαλεία τθν
δθμιουργικότθτα, τθν φανταςία και τθν αγάπθ για τθν τζχνθ.

"Ενασ τρελοφτςικοσ Χαρταετόσ"
17 Φεβρουαρίου

Προετοιμαςία Κακαρισ Δευτζρασ

Η γιορτι τθσ αποκριάσ ςυνδζεται άρρθκτα με τθ μεταμόρφωςθ και τθ χαρά. Δθμιουργοφμε
μια «μάςκα» ρόλο τον οποίο υποδυόμαςτε κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δράςθσ,
απελευκερϊνουμε τθν ζμπνευςι μασ καταςκευάηουμε ζναν χαρταετό, ςφμβολο τθσ
λαϊκισ μασ παράδοςθσ. Η χειροποίθτθ καταςκευι του χαρταετοφ ςτθν Ιαπωνία και τθν
Κίνα, είναι µια πραγματικι ιεροτελεςτία. Εμείσ φτιάχνουμε τον δικό μασ χαρταετό και ζνα
πολφχρωμο πανθγφρι χαράσ ξεκινά. Διαφορετικζσ ιςτορίεσ για τθν πρϊτθ καταςκευι του
χαρταετοφ μασ εντυπωςιάηουν. Ιςτορίεσ και ζκιμα ςυναντοφν τθν τζχνθ Commedia dell
arte, θ ιςτορία του Αρλεκίνου, τθσ Κολομπίνα, και θ γιορτι τθσ αποκριάσ μασ
μεταμορφϊνει…
Ρρόκειται για ζνα εκπαιδευτικό και βιωματικό πρόγραμμα με ςκοπό τθν γνωριμία με
διάφορα ικθ και ζκιμα του τόπου μασ, μζςα από τθν γνϊςθ και τον πλοφτο που
προςφζρουν τα βιβλία καταλιγει ςτθν ικανοποίθςθ μζςω τθσ μεταμόρφωςθσ και τθσ
εικαςτικισ δράςθσ.
Για παιδιά απο 5 εϊσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Βιβλιογραφία, Ήκθ και Ζκιμα, χρωματιςτι λαδόκολλα, ςπάγκοσ, ξφλινα πθχάκια για
τον ςκελετό, ανακυκλϊςιμα υλικά. Κόλλεσ, ψαλίδια, φανταςία, μουςικι

"Θ φφςθ μασ εμπνζει"
20 Μαρτίου
Διεκνισ Θμζρα Γθσ / 22 Μαρτίου Θμζρα Γθσ
θ
1 Μαγιά/ 5 Ιουνίου Παγκόςμια Θμζρα Περιβάλλοντοσ

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ επαφι μασ με τθ φφςθ, θ ςυναιςκθματικι
απελευκζρωςθ, θ ζνταξι μασ ςτο φυςικό ςφνολο, αλλθλεπιδρϊντασ με το περιβάλλον. Οι
τρόποι που χρθςιμοποιοφνται είναι το κεατρικό παιχνίδι, ο αυτοςχεδιαςμόσ, θ εικαςτικι
ζκφραςθ αλλά και θ ζμπρακτθ εναςχόλθςθ με τθ φφςθ. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ,
διαδοχικά, αςχολοφμαςτε με αςκιςεισ εγριγορςθσ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ. Με
ςκυταλοδρομία λζξεων δθμιουργοφμε μια «φυςικι» δικι μασ ιςτορία. Μζςα από παιχνίδι
με μφκουσ, αινίγματα γνωρίηουμε τα φυτά του κιπου, του δάςουσ, τθσ φανταςίασ μασ.
Ανακαλφπτουμε τον κρυμμζνο κθςαυρό τθσ φφςθσ μασ. Η εικαςτικι δράςθ ςυνδζεται
άμεςα με τθ βιωματικι εναςχόλθςθ. Φτιάχνουμε το προςωπικό μασ φυτολόγιο,
εναλλακτικά ηωγραφίηουμε τθν κυρά-Φτζρθ, εικονογραφοφμε τον γζρο-Ρλάτανο από
φφλλα του, ‘’φυςάμε’’ μελάνι για να αποδϊςουμε μια αςιάτιςςα κεραςιά...και
χρωματίηουμε μια μεγάλθ ροδιά με χρϊμα από τον ίδιο τον καρπό τθσ, ζνα ομαδικό ζργο
που βάηουμε ςτισ ρίηεσ του τισ πιο «γερζσ» λζξεισ: αγάπθ, ευγνωμοςφνθ, ςεβαςμόσ.
Μεταφζρουμε τα αρϊματα του δυόςμου και του βαςιλικοφ ςε ζνα τετράδιο με εξϊφυλλο
κορμό από δζντρο... το δικό μασ φυτολόγιο!
Για παιδιά απο 5 εϊσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Βιβλιογραφία, ιηόχαρτο, χαρτιά ακουαρζλασ, χρϊματα ακουαρζλασ , ςπάγκοσ,
ξφλινα πθχάκια, δαντζλεσ, ανακυκλϊςιμα υλικά. Κόλλεσ, ψαλίδια, φανταςία, μουςικι

“Ταξίδια ςτο διάςτθμα”
20 Mαρτίου

Διεκνισ Θμζρα Αςτρολογίασ

3. 2. 1. Εκτόξευςθ! με τον δικό μασ πφραυλο, ζργο τζχνθσ, περιπλανιόμαςτε ςτο
διάςτθμα ςαν άλλοι μικροί πρίγκιπεσ. Ρλθςιάηουμε τουσ πιο μακρινοφσ πλανιτεσ, αυτοφσ
τθσ φανταςίασ μασ. Δθμιουργοφμε τουσ δικοφσ μασ εξωγιινουσ, ιδιαίτερουσ παίκτεσ για το
δικό μασ δια-δραςτικό επιτραπζηιο παιχνίδι... Και το παιχνίδι ξεκινά!
Για παιδία από 5 ζωσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία για το διάςτθμα, ρολό από χαρτί, πινζλα, χρϊματα, ανακυκλϊςιμα
υλικά. Κόλλεσ, ψαλίδια, πολυμερικόσ πθλόσ, φανταςία, μουςικι.

"Δθμιουργικι Παςχαλιά"
…ιςτορίεσ και ζκιμα ςυναντοφν τθν τζχνθ. Η Ραςχαλιά ςυνδζεται άμεςα με τθ λαϊκι
παράδοςθ και τα ζκιμα του τόπου μασ, που ποικίλουν από περιοχι ςε περιοχι. Οι μακθτζσ
κα ακοφςουν επαγγελματικι αφιγθςθ λαϊκϊν παραμυκιϊν με τθν ςυνοδεία μουςικισ και
κα δθμιουργιςουν το δικό τουσ τραγοφδι για τθν μεγαλφτερθ γιορτι τθσ χριςτιανοςφνθσ.
Αναβιϊνουμε λαϊκά ζκιμα τθσ πατρίδασ μασ και με αφορμι αυτι τθν εμπειρία
καταςκευάηουμε τισ λαμπάδεσ μασ. Ρρόκειται για ζνα εκπαιδευτικό και βιωματικό
πρόγραμμα με ςκοπό τθν γνωριμία με διάφορα ικθ και ζκιμα του τόπου μασ , μζςα από
τθν γνϊςθ και τον πλοφτο που προςφζρουν τα παραμφκια, και καταλιγει ςτθν ικανοποίθςθ
μζςω τθσ εικαςτικισ δράςθσ.
Για παιδιά απο 5 εϊσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποιιςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Βιβλιογραφία, Ήκθ και Ζκιμα, χρϊματα, πινζλα, κορδζλεσ, κεριά, ανακυκλϊςιμα
υλικά. Κόλλεσ, ψαλίδια, πολυμερικόσ πθλόσ, φανταςία, μουςικι

"Γνωρίηοντασ ζναν καλλιτζχνθ"
15 Απριλίου

Παγκόςμια Θμζρα Τζχνθσ (θμερομθνία γζννθςθσ του Λεονάρντο Νταβίντςι)

Ζνα ςυναίςκθμα - ζνα ζργο τζχνθσ - ζνασ καλλιτζχνθσ. “Συςτθνόμαςτε ” κάκε φορά μ’ ζναν
καλλιτζχνθ… Μακαίνουμε για τθν ηωι του και το ζργο του, τα υλικά, τισ τεχνικζσ, τισ ςχολζσ
και τισ τάςεισ που δθμιουργικθκαν ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ. Εκφραηόμαςτε εικαςτικά με
αφορμι πίνακεσ ηωγραφικισ,
λογοτεχνικά κείμενα και εικαςτικζσ δράςεισ.
Απολαμβάνουμε επαγγελματικι αφιγθςθ μφκων και ιςτοριϊν, αποφκζγματα μεγάλων
καλλιτεχνϊν και δθμιουργοφμε το δικό μασ ζργο τζχνθσ. Μζςα από μια ςειρά από
δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια, αυτοςχεδιαςμοφσ, κάκε φορά προςεγγίηουμε ζναν καλλιτζχνθ.
Για παιδιά απο 5 εϊσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποιιςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Βιβλιογραφία, παρουςίαςθ ςε Η/Υ,
πθλόσ, γλυφίδεσ, ςφουγγάρι, χρϊματα, πινζλα, μελάνθ κλωςτι, καλαμάκι, υλικά ανάλογα
με τον καλλιτζχνθ και τθν τεχνικι που παρουςιάηουμε

“ Ζνασ κφκλοσ κλείνει ζνασ νζοσ ανοίγει”
15 Μαίου

Πριν τθν λιξθ ςχολικισ χρονιάσ

Αποχαιρετιςμόσ ΣΤ τάξθσ - υπόςχεςθ μιασ νζασ ςυνάντθςθσ…
Τα παιδιά φεφγοντασ από το δθμοτικό ζχουν γεμίςει τισ αποςκευζσ τουσ με γερζσ και
ςπουδαίεσ βάςεισ, αξίεσ, γνϊςεισ ςυναιςκιματα, φιλίεσ, δυνατζσ ςτιγμζσ! Στθν δράςθ αυτι
αποχαιρετοφμε γλυκά το παιδί, για να καλωςορίςουμε τον ζφθβο. Μια υπόςχεςθ μζνει να
εκπλθρωκεί…
Για παιδία 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία Αβάκμιασ εκπαίδευςθσ, χαρτί του μζτρου, καμβάσ, πινζλα χρϊματα,
ανακυκλϊςιμα υλικά, φωτογραφίεσ. Ξφλο κομμζνο ςε ροφτερ με τισ φιγοφρεσ .Κόλλεσ
ψαλίδια, πολυμερικόσ πθλόσ , φανταςία

“ Ταξίδια με καιρό ”
5 Ιουνίου
15 Ιουνίου

Παγκόςμια Θμζρα Περιβάλλοντοσ
Παγκόςμια Θμζρα Ανζμου

«Με οδθγό τον άνεμο!» φκινοπωρινό εργαςτιρι.«Χειμζρια νάρκθ» ςε κερμοκραςία υπό
του μθδζν. «Τςουλικρα πάνω ςε ζνα ουράνιο τόξο» κι ασ υποδεχτοφμε τθν άνοιξθ... Η
φφςθ μασ εμπνζει. Σφννεφο από βαμβάκι; Ευχζσ και όνειρα μζςα ςε ζνα κάλυμμα από
διαφανζσ ριηόχαρτο; Ομπρζλα από φίλουσ και αξίεσ! Δφο Σταχτοποφτεσ για ζνα ηευγάρι
γαλότςεσ; Χειροποίθτεσ καταςκευζσ που ο κακζνασ μασ κα φτιάξει για τον εαυτό του!
Για παιδιά από 5 ζωσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία, ρυηόχαρτο, βαμβάκι, χαρτιά Α4, μολφβια, χρϊματα,

“Θθςαυροί του καλοκαιριοφ”
Καλοκαιρινό πρόγραμμα SUMMER CAMP

Είμαςτε ςτθν καρδιά του καλοκαιριοφ! Τι μικροφσ κθςαυροφσ ζχει ανακαλφψει
ο κακζνασ μασ; Ρϊσ κα τουσ αξιοποιιςουμε; Ανοίγουμε το μαγικό μασ ςεντοφκι... Με
οδθγό μασ τον ιλιο τον θλιάτορα καταςκευάηουμε ζργα τζχνθσ, ηωγραφίηουμε με
νεροπίςτολο και αντιθλιακό. Ραίηουμε κζατρο, δροςερά και διαςκεδαςτικά λεξο –
παιχνίδια. Σαλπάρουμε με το Τρελοβάπορο του Ελφτθ…
Για παιδία από 5 ζωσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία «Τρελοβάπορο» Οδυςςζασ Ελφτθσ, νεροπίςτολο, χαρτί του μζτρου,
χρϊμα, άμμοσ, κοχφλια, μπρατςάκια, αντιθλιακό κ.α., Α4 χαρτιά, μολφβια χρϊματα,
φανταςία.

“Ιςτορίεσ μζςα ςτο χρόνο”
Ζνα ςυναρπαςτικό ταξίδι ςτο χρόνο ξεκίνθςε: εικόνεσ, μυρωδιζσ, γεφςεισ και
μελωδίεσ, μασ προςκαλοφν ςε τόπουσ μακρινοφσ και ξεχαςμζνουσ, αλθκινοφσ,
φανταςτικοφσ και ονειρικοφσ. …ιςτορίεσ και ζκιμα ςυναντοφν τθν τζχνθ.
Με όχθμα το μουςικό-κεατρικό παιχνίδι, τθ δθμιουργικι γραφι και τθ ηωγραφικι,
ταξιδεφουμε παντοφ με ςπουδαίουσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορίασ μασ!
Για παιδία από 5 ζωσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία, χαρτί του μζτρου, χαρτιά Α4, χρϊματα, φωτογραφίεσ, κλεψφδρα.

“Συνεχίηουμε το παραμφκι…”
Ρϊσ είναι αλικεια να γίνεςαι εςφ παραμυκάσ; Φανταηόμαςτε, γράφουμε,
εικονογραφοφμε και ηωντανεφουμε μουςικο-κεατρικά το δικό μασ παραμφκι! Με μια
κικάρα, αυτοςχεδιαςμοφσ, εφκολα μουςικά οργανάκια, ξελογιάηουμε τουσ ςτίχουσ με
μουςικζσ. Με παιχνίδια λόγου και γραφισ, φτιάχνουμε το μοναδικό μασ παραμφκι
πιάνοντασ για αρχι μασ το «…και ηιςανε αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα!».
Για παιδιά από 6 ζωσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Βιβλιογραφία «Γραμματικι τθσ Φανταςίασ» Τηιάνι οντάρι. Α4 χαρτιά, μολφβια
χρϊματα, φανταςία, χαρτί του μζτρου, υλικά για καταςκευι ςκθνικϊν.

"Ηιςε το δικό ςου παραμφκι"
…γκράφιτι για μια παραμυκζνια κακθμερινότθτα.
Με μια άριςτα οργανωμζνθ δράςθ φιλοτεχνοφμε ζνα τεράςτιο καμβά που τελικά κα
τοποκετθκεί ςε ζνα τμιμα του προαφλιου ι ζνα τοίχο του περιβάλλοντόσ ςασ, μια ςχολικι
τάξθ, το ςκθνικό ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ςχολείου ι άλλο. Πλα τα παιδιά και οι
δάςκαλοι που επικυμοφν ςυμμετζχουν ςυλλογικά και γίνονται εργάτεσ τθσ τζχνθσ.
Με ςτζνςιλ για τοίχουσ που ζχουμε δουλζψει αποτελεςματικά με αρίκμθςθ και πολφ καλι
οργάνωςθ καταφζρνουμε ζνα άριςτα εικαςτικό/αιςκθτικό αποτζλεςμα που ζχει δουλευτεί
ομαδικά.
Μια εβδομάδα πριν τθν δράςθ παρακζτουμε ςτα παιδιά 3 ςχζδια από τα οποία ψθφίηουν
τθν προτίμθςι τουσ και τελικά το επικρατζςτερο πραγματοποιείται.
Για παιδιά απο 5 εϊσ 12 ετϊν
Διάρκεια Υλοποιιςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Βιβλιογραφία, χρϊματα

Σχεδιαςμόσ για το εργαςτιρι μασ,
Ελζνθ Χιωτάκθ.
Στθν διάκεςι ςασ για κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία

Ρεςματηόγλου 46α, 14561 Κθφιςιά,
τθλ. Επικ : 210 62.03.586, 6938.860.173
info: www.toergastirimas.gr, mail.: toergastirimas@gmail.com,

fb:To ergastiri mas

