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Εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία

Παίζουµε µαζί
Τρίτη: 3/5, 10/5,17/5, 24/5, 31/5
Μέσα από κινητικές δραστηριότητες ανοιχτού χώρου τα παιδιά 
επεξεργάζονται έννοιες όπως τη συνεργασία, τη συµµετοχή και 
την οµαδικότητα ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν και αναστοχάζονται 
πάνω στο δικαίωµα στο παιχνίδι και τον ελεύθερο χρόνο.

Απευθύνεται σε όλους

Το Πάρκο χορεύει 
Τετάρτη: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5
Γεφυρώνουµε τις τέχνες µε το παιχνίδι µέσα από κινητικά και µουσικά 
παιχνίδα, δηµιουργική κίνηση, τραγούδια, κατασκευή οργάνων και άλλες 
δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσουν τις εκφραστικές, δηµιουργικές 
και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Το µόνο που χρειάζεται είναι 
διάθεση για παιχνίδι και τραγούδι! 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας έως Γ’ δηµοτικού

Το πάρκο και η πόλη
∆ευτέρα: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5
Μία διαδροµή στο Πάρκο γίνεται η αφορµή για να αναλάβουµε µια 
χαρτογραφική αποστολή. Μέσα από την αποστολή αυτή τα παιδιά 
εξερευνούν τον ορίζοντα της πόλης και ανακαλύπτουν τα σηµάδια 
που µπορούν να τα βοηθήσουν για να προσανατολιστούν.

Απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
από Γ‘ δηµοτικού έως Α’ γυµνασίου

Ώρες: 9:00-10:30 και 10:45-12:15 • Αριθµός παιδιών: 25
Κρατήσεις: Τ: 210 2323163 • Ε: edu@parkotritsis.gr



Κουνουπίδια στον αέρα 
Παρασκευή: 6/5, 13/5, 20/5, 27/5
Στρέφουµε τα µάτια µας ψηλά, ακονίζουµε τη φαντασία µας και 
ανακαλύπτουµε αφράτα λοφία, κουνουπίδια, αλογοουρές και στρώµατα 
στον αέρα. Τί παρατηρούµε στον ουρανό του Πάρκου; Και πώς όλα αυτά 
µπορούν να µετατραπούν σε κίνηση, ζωγραφική και µουσική; 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας έως Γ’ δηµοτικού

Ποιος, πότε, πού, γιατί
Πέµπτη: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5
Τον Απρίλιο τρίβουµε τα µάτια µας και βλέπουµε µε άλλο µάτι 
τη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, την Ιστορία και τη Γεωγραφία µέσα 
από την κίνηση στον ανοιχτό χώρο.

Απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
από Στ’ δηµοτικού έως Α’ γυµνασίου
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