ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ART

Ανακαλύπτω και μαθαίνω την τέχνη γύρω μου χρησιμοποιώντας
χρώματα, διάσημους ζωγράφους και πίνακες, μουσική, χορό, μοναδικά
βιβλία, ταινίες, φωτογραφίες , μαγειρική αλλά και αυτό το μαγικό υλικό
που λέγεται «πηλός».

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ;
Εξασκώ τις δεξιότητες των χεριών μου, γνωρίζω το σώμα μου, τη φωνή μου και τα
συναισθήματά μου, αλληλοεπιδρώ με το παραμύθι και την πραγματικότητα, αποκτώ
ερεθίσματα πάνω στην έννοια των τεχνών, αρχίζω να παίρνω πρωτοβουλίες αλλά και
να ακολουθώ απλές οδηγίες. Ανακαλύπτω τις τέχνες!

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ;

1. WHAT IS ART?
Τελικά, πόσες τέχνες υπάρχουν;

2. LET’S MAKE A PAINTING!
Μερικοί διάσημοι ζωγράφοι , οι τέμπερες και τα πινέλα βοηθούν ώστε να φτιάξω
τον δικό μου μοναδικό πίνακα.

3. LET’S STAGE A PLAY!
Το βρήκα! Θα γίνω ηθοποιός! Ή μήπως σκηνοθέτης; Άσε, ας φτιάξω τα κοστούμια
καλύτερα. Ή μήπως τα φώτα;

4. NO EARPLUGS NEEDED!
Ακούω μουσική, αλλά φτιάχνω και ένα διαφορετικό μουσικό όργανο.

5. DANCE YOUR FEET OFF!
Μ΄αρέσει να χορεύω! Kι αν ήμουν ζώο...πώς θα χόρευα;

6. THE FAIRYTALE MASTERS IN PROGRESS
Διαβάζω ένα παραμύθι, αλλά φτιάχνω και τη δική μου φανταστική ιστορία.

7. POPCORN TIME
Ήρθε η ώρα της ταινίας και... μυρίζει και ποπκόρν! Άραγε πώς θα τελειώσει το έργο;

8. CLICK
Φτιάχνω τη δική μου κορνίζα και βγάζω πολλές-πολλές φωτογραφίες!

9. BAKE YOUR HANDS OFF
Μπισκότα, διαγωνισμός και έτοιμοι για τα Χριστούγεννα!

10. CLAY CHRISTMAS
Στολίδια από πηλό και χρυσόσκονη για το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο
δέντρο!

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

OUR LITTLE SCIENTISTS

Φέρνω στην επιφάνεια τον μικρό επιστήμονα. Παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου, δίπλα
μου, πάνω, αλλά και κάτω από εμένα. Βλέπω, ακούω, αντιλαμβάνομαι και αρχίζω να
καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το νερό, πώς δημιουργείται η βροχή, πώς ζουν
τα φυτά και τα δέντρα, πώς ζούσαν οι δεινόσαυροι, πώς μια κάμπια μπορεί να γίνει
πολύχρωμη. Σκέφτομαι πώς θα ονομάσω το ρομπότ μου, μαθαίνω τι είναι αυτό το
πράγμα που λέγεται μαγνήτης. Μα...ποιος είναι αυτός ο πλανήτης Άρης;

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ;
Eίμαι στη σωστή ηλικία για να αρχίσω να κατανοώ τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και
το φανταστικό. Χρησιμοποιώ το σώμα μου, εξασκώ την παρατηρητικότητά μου, βρίσκω απαντήσεις
σε ερωτήσεις που ίσως έχω -και σε αυτή την ηλικία έχω πολλές, εκτονώνω λίγη από την ενέργειά
μου με εκπαιδευτικό τρόπο, αρχίζω να παίρνω πρωτοβουλίες αλλά και να ακολουθώ απλές οδηγίες.
Ανακαλύπτω τις επιστήμες!

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ;

1. WHAT IS SCIENCE?
Φτιάχνω το δικό μου εργαστήριο, κάνω πειράματα, ανακατεύω χρώματα,
βλέπω μια έκρηξη ηφαιστείου!

2. WATERFUL
Βυθίζομαι και επιπλέω, το μπουκάλι μου γίνεται θάλασσα, χρωματογραφία, φούσκες και βροχή.

3. SHALL WE FLY?
Αερόστατα, άνεμος, φτιάχνω φτερά και πετάω, ένα υπέροχο ουράνιο τόξο…

4. GROWING GREEN
Φυτεύω σπόρους και σποράκια, φτιάχνω το δικό μου διαφορετικό φυτολόγιο. Μαθαίνω για τα
φύλλα, τα δέντρα, και το περιβάλλον.

5. THE CYCLE OF CHANGE
Είμαι κάμπια…μήπως να γίνω πεταλούδα;

6. KEEP SEARCHING…
Για να δω, τι θα βρω κάτω από το χώμα; Άραγε υπάρχουν ακόμα δεινόσαυροι…

7. I-ROBOT
Μα πώς να ονομάσω το ρομπότ μου;

8. YOU MAGNETIZE ME
Πειραματίζομαι με τους μαγνήτες!

9. TO THE GALAXY AND… BACK?
Φτιάχνω τα δικό μου τηλεσκόπιο και γίνομαι αστρονόμος.

10. NOW THE LAB IS YOURS!
Δημιουργώ το βιβλίο με τα επιστημονικά μου κατορθώματα.

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ…

GEOGRAPHY

Γεωγραφία; Ναι, γεωγραφία όμως διασκεδαστική, χρήσιμη και εκπαιδευτική. Ανακαλύπτω τον
κόσμο γύρω μου, αλλά και μακριά μου. Προετοιμάζομαι για το ταξίδι, φτιάχνω βαλίτσες, φτάνω στο
αεροδρόμιο, τσεκάρω το εισιτήριό μου και μπαίνω στο αεροπλάνο. Ακούω τον πιλότο, παρατηρώ τους
θορύβους γύρω μου και ξεκινώ ένα ταξίδι στον κόσμο! Ελλάδα, Αμερική, ένα σαφάρι στην Αφρική
διαφορετικό από τα άλλα, Κίνα, και πολλά άλλα μέρη έτοιμα να τα εξερευνήσω.
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ;

Αναπτύσσω τις κοινωνικές μου δεξιότητες, αρχίζω να παίρνω πρωτοβουλίες αλλά και να ακολουθώ
απλές οδηγίες. Γνωρίζω άλλους πολιτισμούς. Ανακαλύπτω τον κόσμο!

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ;

GREECE
Γνωρίζω την πόλη μου.
Γνωρίζω τη χώρα μου.
LET’S GET GOING

Παίρνω το βαλιτσάκι μου και πάω στο αεροδρόμιο!
Πηγαίνω στο ξενοδοχείο ακολουθώντας το χάρτη μου, παραγγέλνω χυμό και μακαρονάδα στο
εστιατόριο.
NEW YORK

Βλέπω τα αξιοθέατα και γνωρίζω υπέροχους ανθρώπους.
Δοκιμάζω νέες γεύσεις, ακούω μουσική και μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες για την Νέα Υόρκη...
IT’S SAFARI TIME.

Δοκιμάζω εξωτικά φρούτα και μαθαίνω τα ζώα της Αφρικής.
Κάνω «σαφάρι» στο κέντρο της Αθήνας και μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες για την Αφρική.
CHINA

Το Σινικό Τείχος και η Μουλάν συναντούν τον μικρό μας ταξιδιώτη.
Μεταμφιέζομαι και τρώω κινέζικο με chopsticks!

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα ή Τετάρτη 11.00-11.50
Παρασκευή 18.00-18.50 ή 19.10-20.00
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ;
Tο παιδί σας θα ανακαλύψει και θα μάθει τα
αγγλικά έξω από το στενό πλαίσιο μιας τάξης
Θα αναπτυχθεί η προσωπικότητά του μέσα από
διαφορετικές και πρωτότυπες δραστηριότητες
Θα γνωρίσετε εσείς τον κόσμο του και εκείνο ένα
κομμάτι του δικού σας
Θα είναι το εβδομαδιαίο ραντεβού με το παιδί
σας που δεν θα θέλετε να χάσετε!

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ
Γιατί είναι πάντα ωραίο να περνάς δημιουργικό
και ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου
Γιατί θα μπορέσετε να δείτε από κοντά το παιδί σας
να εξελίσσεται γνωρίζοντας τον κόσμο γύρω του
Γιατί θα ανοιχτεί ένας καινούριος κόσμος για εσάς
μέσα από τα ματιά των παιδιών σας
Γιατί κάποιες φορές το να γινόμαστε πάλι παιδιά
είναι από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών

ΜΑΣΣΑΛΊΑΣ 22, 106 80 ΑΘΉΝΑ ΤΗΛ.: 210 3680900 FAX: 2103633174
URL: WWW.HAU.GR/ENGLISH EMAIL: ENGLISH@HAU.GR

Connect with us

https://www.facebook.com/HellenicAmericanUnion
https://twitter.com/hau_gr

hellenic_american_union
https://tinyurl.com/y7jz2r4z

