ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9.00-13.00
! «Πρωινή Καλημέρα» - τραγουδάκια - Ελεύθερη συζήτηση ή πάνω στο
θέμα της εβδομάδας
! Ρυθμική η Μουσικοκινητική ή Χειροτεχνία ή ΚΗΠΟ
! Ζωγραφική ή Δημιουργικό παιχνίδι (περιλαμβάνει ζωγραφική, θεατρικό
παιχνίδι, δραματοποίηση κ.λ.π) ή ΚΗΠΟ
! Ελεύθερο Παιχνίδι στον ΚΗΠΟ
! ΚΗΠΟΣ ή Ρυθμική ή Μουσικοκινητική ή Ψυχοκινητική αγωγή ή
Αισθητηριακές ασκήσεις και test προ-προσχολικής αγωγής
! Φαγητό
14.00:16.30
! Κουκλοθέατρο ή τραγούδι ή ομαδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια ή
παραμύθια
! Παραμύθια και Βιβλία-Ανάγνωση
! Πλαστελίνη, οργανωμένο ή ελεύθερο παιχνίδι, επιτραπέζια παιχνίδια,
βιβλία και ύπνος προαιρετικά
" Κάθε Παρασκευή: Μουσική από το Δάσκαλο της
Μουσικής.(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
" Κάθε Παρασκευή: Χορό από την Δασκάλα του Δημιουργικού
χορού (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
" κάθε Τρίτη και Παρασκευή :Αγγλικά από την Δασκάλα των
Αγγλικών .(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
" Κάθε Τετάρτη: Θεατρικό εργαστήρι(ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
" Κάθε Παρασκευή «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» (ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
" Όταν ο καιρός είναι πολύ καλός: Άνοιξη, Καλοκαίρι πολλές
δραστηριότητες γίνονται στον Κήπο.
" Οι παιδαγωγικές αυτές δραστηριότητες γίνονται πάντα με
παιχνίδι με τα παιδιά και όχι σαν καθημερινό υποχρεωτικό
πρόγραμμα. Στόχος μας είναι το παιδί ελεύθερα ν’ αγαπήσει αυτό
που έχουμε να του δώσουμε και μέσα από αυτό που κάνει να
νιώθει ευχαρίστηση και δικαίωση από το περιβάλλον του!
" Σε κάθε συγκέντρωση γονέων θα έχουμε Έκθεση Χειροτεχνίας
από το Εποχιακό Αναλυτικό πρόγραμμα.
" Στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε Έκθεση Έργων από το
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι και θα σας δώσουμε όλα τα έργα από
την Ελεύθερη Ζωγραφική…!
" Στο τέλος της χρονιάς φυσικά ετοιμάζουμε την γιορτούλα για
τους γονείς μας κι αγαπημένους μας!

Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ακολουθούμε προγράμματα
δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια με το νερό και την άμμο.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ στα Παιδιά μας με όλες μας τις Ευχές να διασχίσουν
για άλλη μια φορά εδώ, τον Υπέροχο, Μοναδικό αλλά και τόσο Σημαντικό
Δρόμο μέσα στο φως της Δημιουργίας – της Χαράς – της Αγάπης!

