Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 |10.00 -14.30
10.00 -10.30
10.30 -13.00
09.00 -11.30
09.00 -11.00
11.00 -13.00
11.00 -12.30
10.30 -13.00

Εγγραφές
Επίδειξη Ρομποτικής - STEΑM (Science Technology Engineering Art Mathematics)
Αθλητικοί Αγώνες Ακαδημιών
Αγώνες ποδοσφαίρου (στίβος)
Αγώνες βόλεϊ (κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου)
Αγώνες πόλο (κολυμβητήριο)
Ενημέρωση για την παιδεία που παρέχουν τα Αρσάκεια Σχολεία
αίθουσα Προβολών (11.15 α΄ ενημέρωση, 12.15 β΄ ενημέρωση)
Βιωματικά Εργαστήρια
Θεατρικό εργαστήρι
«Ιστορίες για πειρατές, ξεχασμένους χάρτες και μυστικά σεντούκια»
Παιχνίδια ρόλων, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, προσανατολισμός στον χώρο, βιωματικές ασκήσεις
Εικαστικά
«Στα ίχνη των ζώων»
Γνωριμία με τα ζώα του δάσους και δημιουργία αποτυπωμάτων πάνω σε παζλ
STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics)
«Μικροί μηχανικοί εν δράσει»
Έρευνα και κατασκευές μηχανικών συστημάτων, ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αρχιτεκτονικές κατασκευές
Ρομποτική
«Μικροί Ρομποεπιστήμονες»
Εξερεύνηση σε «ρομποτικά» μονοπάτια μέσα από παιχνίδια WeDo και προγραμματιζόμενα ρομπότ BeeBot
Διαδρομές στην Ιστορία και την Τέχνη
«Παιχνίδια στο Μουσείο»
Ταξίδι στον χρόνο μέσα από αυθεντικά αντίγραφα αρχαίων εκθεμάτων και φωτογραφικό υλικό
Παιχνίδια Δημιουργικής και Μαθηματικής Σκέψης
«Στη χώρα των αριθμών και των σχημάτων»
Κατανόηση μαθηματικών εννοιών βιώνοντας τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας
Πειράματα
«Ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Φυσικής και της Χημείας»
Ένα επιστημονικό ταξίδι με τη βοήθεια εντυπωσιακών πειραμάτων Φυσικής και Χημείας με απλά καθημερινά υλικά

12.00 -13.00
13.00 -14.00
14.00 -14.30

Fun with English
«Play and learn»
Δραστηριότητες, τραγούδια και κινήσεις, παιχνίδια με soft toys και soft balls
Φιλαναγνωσία
«Αγκαλιά ΖΩ το βιβλίο…»
Εξερεύνηση βιβλιοθήκης και λογοτεχνικές ανακαλύψεις με διαφορετικές συναισθηματικές αποχρώσεις
Περιβάλλον
«Ανακύκλωση … Τώρα!»
Εξοικείωση με τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα από κατασκευές και παιχνίδια
Παιχνίδια Ανάγνωσης
«Παιχνιδόλεξα»
Δραστηριότητες και ασκήσεις φωνολογικής εξάσκησης με σκοπό την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας
Ψηφιακή Τέχνη και e-arsakeio
«Ζωντανεύοντας τις εικόνες»
Από τη ζωγραφική στο animation και από το e-arsakeio στον διαδραστικό κόσμο της μάθησης
Χ ά ν τ μ π ο λ (ανοιχτά γήπεδα)
Αθλητικές δραστηριότητες
«Μουσική και Χορός!»
«Ο μικρός πρίγκιπας στους δικούς μας πλανήτες»
Συναυλία και δραματοποιημένη αφήγηση από τον Μουσικό Όμιλο των Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων
«Body Music»
Συμμετοχή όλων των προσκεκλημένων με την καθοδήγηση των μαθητών μας

