ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα
10.00 Υποδοχή των παιδιών και των γονέων τους
11.30-12.00 Ενημέρωση για το Σχολείο (Αίθουσα Εκδηλώσεων)

Βιωματικά εργαστήρια
(10.00-13.00)

Λιλιπούτειοι Μαθηματικοί
Καλλιεργούμε τη Μαθηματική Σκέψη μέσα από ευχάριστες παιγνιώδεις δραστηριότητες και γνωρίζουμε
θεμελιώδεις έννοιες της Γεωμετρίας και της Αριθμητικής.

Πάμε για Παιχνίδι και Πειράματα
Παιδιά, μη χάνετε χρόνο, ελάτε στο Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας να γνωριστούμε και …
…να παίξουμε με μαγικά μπουκάλια και πυραύλους, να δημιουργήσουμε σκιές και ουράνια τόξα, να ανάψουμε
λαμπάκια, να αλλάξουμε το χρώμα υγρών, να παίξουμε μουσική με νερό και μπάσκετ με καταπέλτες, να
χρησιμοποιούμε μικροσκόπια, να φτιάξουμε πύργους από καλαμάκια και βάρκες που δεν βυθίζονται, να γίνουμε
πιλότοι αερόστατου και πολλά ακόμη!

Καλλιτεχνικά μυστικά κόλπα
Με λογής λογής υλικά εκφράζομαι εικαστικά.

Με ένα βιβλίο συντροφιά εκφράζομαι δημιουργικά!
Παιχνίδια ρόλων και εικαστικές δημιουργίες με αφορμή τις λέξεις.

Μια γνωριμία με την Εκπαιδευτική Ρομποτική
Κάνουμε «μαγικά» στην οθόνη, παίζουμε με ρομποτάκια και συνεργαζόμαστε για να οδηγήσουμε ένα ρομπότ. Τα
παιδιά θα ανακαλύψουν και θα βιώσουν στην πράξη ποια είναι τα βασικά στοιχεία μίας ρομποτικής κατασκευής
(κινητήρες – αισθητήρες) και ότι αυτά λειτουργούν με τη βοήθεια ενός προγράμματος.

e-arsakeio: το ψηφιακό μου σχολείο
Γνωρίζουμε το e-arsakeio, το Ψηφιακό μας Σχολείο. Ασχολούμαστε με διαδραστικές ασκήσεις από την πληθώρα
υλικού του e-arsakeio και παίζουμε ένα παιχνίδι αγγλικών που αξιοποιεί την τεχνολογία της Επαυξημένης
Πραγματικότητας.

STEΑM
Μέσα από απλές κατασκευές θα κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Κάθε κατασκευή είναι ένα
ταξίδι μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Γνωριμία με τις ξένες γλώσσες
Γνωριζόμαστε με τις ξένες γλώσσες με τον πιο ευχάριστο και ευφάνταστο τρόπο! Ελάτε να παίξουμε, να
τραγουδήσουμε και να ζωγραφίσουμε μαθαίνοντας Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά!

«Κλείνουμε μουσικά»
Συναυλία από τον Όμιλο Χορωδίας του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
και τους Ομίλους πιάνου και κιθάρας (14:00)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Αγώνες «3 on 3», ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, τένις, σκυταλοδρομίες, ομαδικά παιχνίδια
Δηλώσεις Συμμετοχής: http://opendays.arsakeio.gr/

