Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

10:00 Υποδοχή
10:00-14:00 Επίδειξη Ρομποτικής - STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
(10:30-14:00, στο χώρο των Δημοτικών)

Αθλητικοί Αγώνες Ακαδημιών

(9:00-12:00 ποδόσφαιρο, 9:00-11:00 βόλεϊ,
9:00-11:00 κολύμβηση, 11:00-12:30 πόλο)

10:30-13:30 Ενημέρωση για την παιδεία που παρέχουν τα Αρσάκεια Σχολεία στο
Νηπιαγωγείο
(10:30 α΄ ενημέρωση, 12:00 β΄ ενημέρωση, 13:00 γ’ ενημέρωση)
10:30-14:00 Βιωματικά Εργαστήρια

Πειράματα

Της φαντασίας τα καμώματα

Fun with English

Με νότες, ρυθμούς και μελωδίες

Ρομποτική - STEM

Μικροί Καλλιτέχνες
Αθλητικά Παιχνίδια

Κάθε εργαστήριο διαρκεί 30’ και τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν (1) ενήλικα.

14.00-14.30 Μουσικό Παραμύθι «Η Νεράιδα του Φεγγαριού»
Συναυλία και δραματοποιημένη αφήγηση από τον Μουσικό Όμιλο
των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης

Δηλώσεις συμμετοχής: http://opendays.arsakeio.gr

Της φαντασίας τα καμώματα
Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι μαθαίνουν να εκφράζονται και να επικοινωνούν μέσα από
παιχνίδια γνωριμίας και συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο εμψυχωτή, και χρησιμοποιώντας
παράλληλα στοιχεία του θεάτρου, ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν στον χώρο, να υποδυθούν ρόλους,
να μιμηθούν κινήσεις και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους για να δείξουν εικόνες και καταστάσεις και
να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα.

Μικροί καλλιτέχνες
Οι τέχνες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών από την πολύ μικρή τους ηλικία. Όλα τα παιδιά
μπορούν να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν εικαστικά. Χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά και τεχνικές,
φτιάχνουμε χαριτωμένα ζωάκια, που μας συντροφεύουν στο παιχνίδι μας.

Ρομποτική – STEM
Γνωριμία με την «Έξυπνη Μελισσούλα» (BeeBot), ένα ρομποτάκι δαπέδου που έχει το σχήμα και τα
χρώματα της μέλισσας. Τα παιδιά βιωματικά θα γίνουν προγραμματιστές, καθώς θα καθοδηγούν το
BeeBot να εκτελεί ποικίλες διαδρομές. Με άλλα λόγια θα συνδυάσουν τη μάθηση με το παιχνίδι,
κάνοντας έτσι τα πρώτα τους βήματα στην αλγοριθμική σκέψη.

Fun with English
Τα παιδιά παίζουν με κάρτες, χρωματιστές μπαλίτσες και χνουδωτά ζωάκια και μέσα από διασκεδαστικό
παιχνίδι και χαρούμενες μελωδίες εκτίθενται σε μια άλλη γλώσσα, διαφορετική από τη μητρική τους.
Με απλά Αγγλικά ως κώδικα επικοινωνίας, τα παιδιά ανταποκρίνονται με χαρά και αξιοσημείωτη άνεση
στο νέο γλωσσικό περιβάλλον.
Πειράματα
Μια πρώτη προσέγγιση των μικρών παιδιών σε δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών. Οι
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί, προκαλούν το ενδιαφέρον των μικρών επιστημόνων για
διερεύνηση, πειραματισμό και προβληματισμό.

Αθλητικά Παιχνίδια
Με τη χρήση του σώματος και με την κίνηση μέσα από τα παιχνίδια θα βοηθήσουμε τα παιδιά να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να εξερευνήσουν το περιβάλλον, να αναλύσουν τα στοιχεία της κίνησης,
να δημιουργήσουν νέες μορφές κίνησης, να κατανοήσουν έννοιες και συναισθήματα, να
αυτοπροσδιοριστούν ως άτομα και ως μέλη ομάδας.

Με νότες, ρυθμούς και μελωδίες
Μέσα από δραστηριότητες μουσικής ακρόασης, εκτέλεσης και έκφρασης, θα απολαύσουμε το ταξίδι μας
στα ρυθμικά και μελωδικά μονοπάτια της μουσικής. Με τραγούδι, χορό και μουσικά όργανα, θα
εξερευνήσουμε τους ήχους, τους ρυθμούς και θα διασκεδάσουμε παίζοντας.

