
 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019-2020 

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 
29.6.2020 

ΤΡΙΤΗ 
30.6.2020 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
1.7.2020 

ΠΕΜΠΤΗ 
2.7.2020 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3.7.2020 

Προσέλευση 8:30 - 8:45 Προσέλευση 

8:45-9:00 
Πρωινή συζήτηση-Προγραμματισμός της ημέρας 

9:00 
Αναχώρηση- Έναρξη δραστηριοτήτων 

9:00-13:00 
 

ΠΡΟΓΕΥΜΑ  
11:00-11:30 

 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

13:00 

Αθλητικές 
δραστηριότητες 
ανά 40΄αλλαγή 
δραστηριότητας 
(παράλληλοι σταθμοί 
δραστηριοτήτων ) 
 
Αθλοπαιδίες: 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλεϋ , τοξοβολία 
μουσικοκινητικη/ 
παιχνίδια  ψυχοκινητικά 
παιχνίδια 
καλλιτεχνικό εργαστήρι  

Αθλητικές δραστηριότητες 
ανά 40΄αλλαγή 
δραστηριότητας (παράλληλοι 
σταθμοί δραστηριοτήτων ) 
 
Αθλοπαιδίες: ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, βόλεϋ , τοξοβολία 
μουσικοκινητικη/ παιχνίδια  
ψυχοκινητικά παιχνίδια 
καλλιτεχνικό εργαστήρι 

 

Εκδρομή στο Λούνα 
Παρκ  “Αηδονάκια” 

Μπάνιο στην 
Ανάβυσσο  
 
κολύμβηση 
ασκήσεις στο νερό 
beach volley 
beach soccer 
κατασκευές στην 
άμμο 
 
 
 

Μπάνιο στην Ανάβυσσο 
 
κολύμβηση 
ασκήσεις στο νερό 
beach volley 
beach soccer κατασκευές 
στην άμμο 
 

13:05-13:20 Μεσημεριανό/ Σνακ (σάντουιτς – χυμός) 

  

13:20 – 15:00 Διαθεματικές δραστηριότητες σε Αγγλικό περιβάλλον και εκ περιτροπής Καλλιτεχνικά – Ρομποτική 

Στην θάλασσα τα παιδιά θα βρίσκονται σε οργανωμένο χώρο με παρουσία ναυαγοσώστη και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

(απόσταση στις ξαπλώστρες και χρήση αντισηπτικών). Επίσης τα παιδιά μπορούν να αγοράσουν από την καντίνα του κέντρου διάφορα σνακ 

ή παγωτά 



 

 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ 
1: ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΈΩΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ 

2: ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Ιππασία 

 Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος  

 Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Ακρόπολη - Αρχαία Αγορά 

 Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου 

 Παιδική χαρά  

 Λούνα Παρκ “Αηδονάκια” 

 Paint ball 

 Επίσκεψη στο αθλητικό κέντρο WALL 

 Ιππασία 

 Λούνα Παρκ “Αηδονάκια” 

 Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος  

 Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Ακρόπολη- Αρχαία Αγορά 

 Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου 

 Χώρος Άθλησης Άγιου Κοσμά 

 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: καπέλο, παγούρι μεταλλικό για νερό, μια αλλαξιά ρούχα, ένα Ημερολόγιο Α4, κασετίνα με μολύβια, χρώματα, μία κόλλα και 

ένα ψαλίδι, αντισηπτικά μαντηλάκια ή υγρό 

Τις ημέρες άθλησης :αθλητική περιβολή  

Τις ημέρες για μπάνιο στη θάλασσα: μαγιό, πετσέτα/μπουρνούζι, παντόφλες θαλάσσης, αντηλιακή κρέμα, σακίδιο πλάτης για τα προσωπικά 

αντικείμενα του παιδιού. Προαιρετικά χρήματα σε ατομικό πορτοφόλι σε περίπτωση αγοράς τροφίμων ή παγωτού από την καντίνα του 

κέντρου( μέχρι 5 ευρώ)  


