
Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Δευτέρα 

8:00 - 8:30 Προσέλευση στο πάρκο 

8:30- 9:00 Πρωινό 

9:00-9:30 Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας  μου 

9:30-10:00 Βόλτα στην φάρμα του πάρκου μας, τάισμα και γνωριμία με τα ζώα. 

10:00-10:30 Παίζουμε παλιά παιχνίδια ! Ώρα για διελκυστίνδα, τσουβαλοδρομίες  και                                             

κουτσό!!   

10:30-11:00 Πρόγευμα 

11:00-12:00 Μαθαίνουμε για τους γιγάντιους φίλους μας, τους δεινόσαυρους! Ο T-Rex     

και η παρέα του σε περιμένει!! 

12:00-12:30 Παλαιοντολόγοι εν δράση! Προσομοίωση ανασκαφής ανακαλύπτουμε και 

μαθαίνουμε την σημασία των απολιθωμάτων.   

12:30-13:30 Πηλοπλαστική – φτιάχνω τον δικό μου δεινόσαυρο! 

13:30-14:30 Μεσημεριανό 

14:30-15:00 Bόλτα στο πάρκο με το τρενάκι μας ,τον ξακουστό Τρεχάλα! 

15:00-15:30 Ελεύθερο παιχνίδι 

15:30-16:00 Αναχώρηση-Φύλαξη  

Τρίτη 

8:00-8:30 Προσέλευση στο πάρκο 

8:30- 9:00 Πρωινό 

9:00-10:00 Περιήγηση στους βοτανόκηπους του πάρκου μας και γνωριμία με τα βότανα 

μέσω των αισθήσεων και με ομαδικά παιχνίδια   

10:00-10:30 Φύτευση σε γλαστράκι ενός  βοτάνου ή μυρωδικού για το κάθε παιδί. 

10:30-11:00 Πρόγευμα 

11:00-12:00 Εργαστήρι ρομποτικής. Τα παιδία θα ευχαριστηθούν έναν κόσμο υψηλής 

τεχνολογίας. 

12:00-13:00 Με οδηγό το θάρρος και το ομαδικό πνεύμα τα παιδιά μπαίνουν στην 

διαδικασία να ανακαλύψουν τα μέρη του Πάρκου ψάχνοντας για τον κρυμμένο 

θησαυρό! Που να είναι άραγε στο ελαιοτριβείο ή στο κελάρι; 

13:00-13:30 Μαθαίνουμε για την ιστορία της γης και τις κλιματολογικές αλλαγές.  

13:30-14:30 Μεσημεριανό 

14:30-15:00 Τα παιδιά αποτυπώνουν τα βότανα της ελληνικής γης στον πηλό και 

δημιουργούν χρηστικά αντικείμενα. 

15:00-15:30 Eλεύθερο παιχνίδι 

15:30-16:00 Αναχώρηση-Φύλαξη 

 

 

 



Τετάρτη 

8:00-8:30 Προσέλευση στο Πάρκο 

8:30-9:00 Πρωινό 

9:00-10:00 Τα παιδιά επισκέπτονται τον σιτοβολώνα του Πάρκου όπου έρχονται σε 

επαφή με αυθεντικά παραδοσιακά εργαλεία και γνωρίζουν για την καλλιέργεια και την 

συγκομιδή των σιτηρών και δημητριακών. Στη συνέχεια αλωνίζουν στο πέτρινο αλώνι 

από όπου θα πάρουν τη σοδειά για να τη μεταφέρουν στον εντυπωσιακό νερόμυλο και 

στους παραδοσιακούς χερόμυλους.  

10:00-10:30 Ζυμώνουμε το δικό μας ψωμί και το ψήνουμε στον παραδοσιακό 

ξυλόφουρνο του πάρκου μας 

10:30-11:00 Πρόγευμα 

11:00-11:30 Παίζουμε τα παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς. Σβούρες, τηλέφωνο, 

αλάτι χοντρό αλάτι ψιλό κ.α.!! 

11:30-12:30 Εργαστήρι ρομποτικής. 

12:30-13:30 Τα παιδιά μέσα από διάφορες δοκιμασίες ψάχνουν να βρουν τις χαμένες 

πλευρές ενός πράσινου κύβου. Στο τέλος του παιχνιδιού και αφού έχει συμπληρωθεί ο 

πράσινος κύβος, τα παιδιά θα ρίξουν τον κύβο για δουν την τύχη τους! 

13:30-14:30 Μεσημεριανό 

14:30-15:00 Με οδηγό την φαντασία και χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά τα παιδιά 

φτιάχνουν τις δικές τους καλοκαιρινές δημιουργίες! 

15:00-15:30 Ελεύθερο παιχνίδι 

15:30-16:00 Αναχώρηση-Φύλαξη 

Πέμπτη 

8:00-8:30 Προσέλευση στο Πάρκο 

8:30-9:00 Πρωινό 

9:00-10:00 Τα παιδιά επισκέπτονται το χωριουδάκι του Πάρκου και περνούν από το 

εργαστήρι της υφάντρας, του ξυλουργού και του τσαγκάρη, τον παραδοσιακό καφενέ 

του Κωνσταντή, το ραφτάδικο του Ζαχαρία και το μπαρμπέρικο του Θύμιου και 

γνωρίζουν τα πλανόδια επαγγέλματα: του λούστρου, του νερουλά, του καρβουνιάρη,  

του παγωτατζή και του καστανά! 

10:00-10:30 Φτιάχνουμε τις δικές μας φυτικές μπογιές και βαφούμε τις κλωστές της 

υφάντρας  

10:30-11:00 Πρόγευμα 

11:00-11:30 Εργαστήρι κατασκευής καλαθιού από αλατοζύμη 

11:30-13:00 Νεροπαιχνιδίσματα! Τα παιδιά παίζουν ομαδικά παιχνίδια που όχι μόνο θα 

επιστρατεύσουν το ομαδικό και συναγωνιστικό τους πνεύμα αλλά και θα τα δροσίσουν 

απ' την ζέστη του Καλοκαιριού!!! 

13:00-13:30 Γνωρίζουμε και ταΐζουμε τα ζώα της φάρμας μας. 

13:30-14:30 Μεσημεριανό 

14:30-15:00 Bόλτα στο πάρκο με το τρενάκι μας ,τον ξακουστό Τρεχάλα! 

15:00-15:30 Ελεύθερο παιχνίδι 

15:30-16:00 Αναχώρηση-Φύλαξη 



Παρασκευή 

8:00-8:30 Προσέλευση στο Πάρκο 

8:30-9:00 Πρωινό 

9:00-9:30 Μαθαίνουμε για την εποχή των Παγετώνων! Θα δούμε από κοντά τα 

εντυπωσιακά μαμούθ και τους τριχωτούς ρινόκερους. 

09:30-10:30 Ώρα για επιτραπέζια!  

10:30-11:00 Πρόγευμα 

11:00-12:00 Βόλτα στον ελαιώνα μας και στα παλιά ελαιοτριβεία 

12:00-13:00 Καλοκαίρι-βιωματικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε για τις αγροτικές εργασίες 

για το θέρος και διατροφικές συνήθειες και αναβιώνουμε  παραδοσιακά έθιμα! 

13:00-13:30 Επίσκεψη στο μουσείο του πάρκου μας! Με την  περιήγηση στο Μουσείο 

μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από επιστημονικές ανασκαφές όπου έχουν 

ανακαλυφθεί απολιθώματα. Επίσης, υπάρχουν αντίτυπα από κρανία που παρουσιάζουν 

την εξελικτική πορεία του ανθρώπου από το πρώτο είδος, τον Αυστραλοπίθηκο, μέχρι 

τον σύγχρονο άνθρωπο τον Homo sapiens.  

13:30-14:30 Μεσημεριανό 

14:30-15:30 Εργαστήρι ρομποτικής  

15:30-16:00 Αναχώρηση-Φύλαξη 

 

*Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και να     
προσαρμοστεί ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


