
Δραστηριότητες από εξωτερικούς συνεργάτες 
του παιδικού σταθµού «Τα χελιδονάκια» 

 
Οι παρακάτω δραστηριότητες πραγµατοποιούνται στον χώρο του 

παιδικού σταθµού από εξωτερικούς συνεργάτες, εντός του ωραρίου 
λειτουργίας. 

Ακολουθεί µία συνοπτική παρουσίαση της κάθε δραστηριότητας, στο 
τέλος µπορείτε να επιλέξετε ποια ή ποιες από αυτές επιθυµείτε να 
παρακολουθεί το παιδί σας. 
 
Μάθηµα θεατρικού παιχνιδιού 

 
Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα µέσο έκφρασης του παιδιού, 

δηµιουργικότητας, χαράς και συνεργασίας. Αξιοποιεί την ανάγκη του παιδιού 
να αναπαριστά και να ανασυνθέτει την γύρω του πραγµατικότητα. 

 Το παιδί αναπαράγει µε το παιχνίδι, δηλαδή µε ένα τόσο οικείο για 
εκείνο τρόπο, τις δικές του ανάγκες. Γνωρίζει το σώµα του και µαθαίνει να 
κινείται και να εκφράζεται στο χώρο ελεύθερα έχοντας εµπιστοσύνη στον 
εαυτό του. 

Μαθαίνει, επίσης, να παρατηρεί, να εξασκεί την συγκέντρωση , την 
προσοχή και τις αισθήσεις του. Αναπτύσσει την αντίληψη, την πειθαρχία και, 
φυσικά, την φαντασία του. 

Σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού δεν είναι το παιδί να «κάνει» θέατρο 
αλλά να προσεγγίσει το θέατρο, το οποίο θα το βοηθήσει στην εξέλιξη της 
προσωπικότητας. 
 
Μάθηµα πλαστικής 

 
Η τέχνη της πλαστικής ασχολείται µε εύπλαστα υλικά όπως ο πηλός, ο 

γύψος, το ξύλο, η πέτρα κ.α. Ο στόχος; η δηµιουργία καλλιτεχνικών 
κατασκευών τόσο στη ζωγραφική όσο και τη γλυπτική 

Η πλαστική είναι µια δραστηριότητα η οποία διαδραµατίζει έναν 
σπουδαίο ρόλο στην κοινωνική και αισθητική πορεία των παιδιών. Αξιοποιεί 
την φαντασία τους, σέβεται την ατοµικότητα τους αλλά και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. 

Ποια υλικά χρησιµοποιούµε; Πηλό, γύψο, ξύλο, πέτρα, χαρτί. κ.α. 
Μπορούµε να συνδυάσουµε πολλά υλικά µαζί προκειµένου να επιτύχουµε το 
αποτέλεσµα αλλά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα υλικά και µεµονωµένα. 

Τα µαθήµατα θα συνδυάζουν θεωρία και πράξη: Μέσα από ολιγόλεπτα 
βίντεο θα µαθαίνουµε για την τέχνη της πλαστικής, για την ιστορία της 
ζωγραφικής, για τις ιδιότητες του κάθε υλικού, για το χρώµα, τις αναµίξεις του 
κ.α. 

Αθλητικές δραστηριότητες 



Η «Real kid» είναι ένας αθλητικός, εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός 
οργανισµός, που δραστηριοποιείται σε µία σειρά αθλητικών προγραµµάτων. 
Τα παιδιά βιώνουν τα αθλήµατα, την κίνηση µε τη µουσική, την ισορροπία, 
τον ρυθµό, την κιναίσθηση, τον συντονισµό, ενώ αναπτύσσουν την 
αντιληπτική τους ικανότητα και τις δεξιότητες τους µέσα από παιγνιώδεις 
µορφές, που τα διασκεδάζουν, τα µαθαίνουν αλλά και τα εκτονώνουν από την 
καθηµερινότητα. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τένις, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, 
βόλεϊ, στίβο, ρυθµική, ενόργανη γυµναστική, µπαλέτο, χορό, tae kwon do κ.α. 
και διδάσκεται από εξειδικευµένο καθηγητή φυσικής αγωγής. Μέσα από τις 
δραστηριότητες αυτές το παιδί µαθαίνει τις έννοιες και τις αρχές των 
αθληµάτων, αποκτά πολύπλευρες κινητικές δεξιότητες, γίνεται κοινωνικό και 
συνεργάσιµο, βελτιώνει την φυσική του κατάσταση παίζοντας δηµιουργικά. 


