ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανοιχτή Ημέρα Αρσακείων Σχολείων
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
(10:00 – 14:30)

Ταξίδι στον πλανήτη ΑΣ1836
Δεν είναι μαγεία, είναι
επιστήμη!
Μια μελωδική ορχήστρα!

Robotland
(Εκπαιδευτική Ρομποτική)

Τέχνης έργα… έργα Τέχνης!

Gleam of STEAM

Έλα να σου πω μια ιστορία…
Fruit salad
(English-Deutsch-Francais)

Μαθηματικά… αλλιώς!

Ταξιδεύω στον πλανήτη ΑΣ1836 και μπλέκω με τα
γράμματα και τους αριθμούς! Ξετυλίγω το κουβάρι
της Αλφαβήτας, τρέχω να γλιτώσω από το
Αριθμοτέρας και σώζω τον πλανήτη.
Φαινόμενα που μοιάζουν μαγικά θα εξηγηθούν
μπροστά στα μάτια σου μέσα από νόμους της
Φυσικής.
Αφήνω τον ρυθμό να με οδηγήσει. Νότες, όργανα,
παιχνίδια, κατασκευές και μια ξεχωριστή ορχήστρα
που θα φτιαχτεί στη στιγμή για να σκορπίσει
μελωδίες σε όλο το Σχολείο.
Πώς λειτουργεί ένα ρομπότ; Πώς μπορείς να λύνεις
προβλήματα που προκύπτουν; Πώς γίνεται ένα
ρομπότ να ακολουθεί μια διαδρομή; Όλα αυτά και
άλλα πολλά σε μια πρώτη επαφή με τον μαγικό
κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Εκφράζομαι
καλλιτεχνικά
με
τη
χρήση
διαφορετικών υλικών και δημιουργώ το δικό μου
έργο.
Εισαγωγή στον κόσμο της Επιστήμης, της
Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των
Μαθηματικών. Ελάτε να μελετήσουμε φαινόμενα
που συμβαίνουν γύρω μας μέσα από εύκολες
κατασκευές με καθημερινά υλικά.
Ταξιδεύω με παρέα τα βιβλία. Ας χαθούμε στις
σελίδες τους. Κάθε λέξη είναι αφορμή για μια νέα
περιπέτεια!
Χρώματα και φρούτα μέσα στο μυαλό μου έγιναν
σαλάτα! Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά μαζί σε
μια υπέροχη ξενόγλωσση εμπειρία!
Ώρα να ξεσκονίσουμε τις μαθηματικές μας
ικανότητες! Χρειάζεται μνήμη, παρατηρητικότητα,
ταχύτητα, κριτική σκέψη και γνώσεις γεωμετρίας
για να είσαι εσύ ο νικητής. Γιατί τα μαθηματικά…
είναι παιχνίδι!

Δημιουργική Σκέψη
Παιχνίδια Λογικής

Με παρέα τα επιτραπέζια παιχνίδια που τόσο
αγαπάμε ακονίζουμε το μυαλό μας παίζοντας!
Λογική και διασκέδαση συναντιούνται.

ΠαίΖΩ & γυμνάΖΩ!

Language Lab

ΠαίΖΩ με το αλεξίπτωτο και τις μπάλες! ΔιασχίΖΩ
το λαβύρινθο με τα εμπόδια! ΑλλάΖΩ σχήματα στο
σώμα μου κι επίπεδα στο ρυθμό της μουσικής!
ΧαράΖΩ την πορεία μου στο χώρο με κλειστά τα
μάτια και τέλος, βγάΖΩ τα αθλητικά μου και
χαλαρώνω στο γρασίδι με Yogalates!
Προσεγγίζω τις Ξένες Γλώσσες με διαδραστικά
παιχνίδια στην ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Έκθεση φωτογραφίας του Χριστόδουλου Ευτυχιάδη
«Τα Γιάννινα τα δικά μου»
(Ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή)

 Παίζω με τον κύριο Κ.Ο.Κ.
Δραστηριότητες σε ειδική πίστα
σε συνεργασία με τον Όμιλο Μοντελιστών Ιωαννίνων
(Αύλειος χώρος Αρσακείων Σχολείων)

 Θεατρική Παράσταση για τους μικρούς μας φίλους
από το Θέατρο «Έκφραση».

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.

