ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
Το καλοκαίρι στο Κέντρο μας αποκτά χρώμα, παιχνίδια, μουσική, και πολλά παιδικά χαμόγελα. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος για όλους τους μικρούς μας φίλους (ηλικίας 4 έως 9 χρονών) ξεκινούν από τις 19 Ιουνίου οι
καλοκαιρινές δραστηριότητες και ολοκληρώνονται 21 Ιουλίου όπως αναφέρονται στο εβδομαδιαίο μας
πρόγραμμα*:

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μαθαίνω τη φύση

Βουτιά στο βυθό

Ψηλά στο διάστημα

Μικροί μάγειρες

Εξερευνητές του
κόσμου

Θα ασχοληθούμε με τα
φυτά και τα ζώα της
γης, ενώ θα
προσπαθήσουμε να
ανακαλύψουμε πως
μεγαλώνουν τα
φρούτα και τα
λαχανικά πριν
φτάσουν στο τραπέζι
μας.

Μια μεγάλη ανάσα για τη
βουτιά στο βυθό της
θάλασσας όπου μαζί θα
εξερευνήσουμε τι
κρύβεται κάτω από τα
νησιά, πόσο βαθιά είναι η
θάλασσα και τι συμβαίνει
με τη θαλάσσια ζωή.

Είμαστε έτοιμοι για
απογείωση με τον
πύραυλό μας. Μαζί θα
μελετήσουμε τα
κοντινότερα αστέρια,
τους άλλους πλανήτες και
τους δορυφόρους και
ίσως μάθουμε αν τελικά
υπάρχουν εξωγήινοι.

Μαθαίνουμε να τρώμε
υγιεινά γεύματα, δεκατιανό
στο σχολείο και
δοκιμάζουμε νέες γεύσεις
και αρώματα. Θα
μαγειρέψουμε και θα
δοκιμάσουμε τις συνταγές
μας και θα πειραματιστούμε
με νέα υλικά.

Γνωρίζουμε όλα εκείνα
που βρίσκονται στη
φύση. Με τους μικρούς
μας φίλους θα
ξεκινήσουμε
περιπάτους, θα
παίξουμε και θα
μάθουμε τι συμβαίνει
γύρω μας.
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Για πληροφορίες συμμετοχής ή εγγραφή καλέστε στο:
210 59 80 088-089 ή στείλτε στο: info@logosgnosis.gr

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
- Το πρόγραμμά μας απαρτίζεται από θεατρολόγο, εικαστικό, ψυχολόγο, εργοθεραπευτές και ειδικούς
παιδαγωγούς.
- Οι δραστηριότητες θα είναι ζωγραφική-εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, γλυπτική, θεατρικό παιχνίδικουκλοθέατρο, αθλοπαιδιές, περιπάτους, μουσικά παιχνίδια κίνησης, δραστηριότητες συναισθηματικής
αγωγής.
- * Ενδεχομένως εάν κριθεί απαραίτητο να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις του προγράμματος.
- Κόστος συμμετοχής ανά εβδομάδα 90,00€.
- Στην τιμή περιλαμβάνεται υγιεινό δεκατιανό για τα παιδιά.
- Αν επιλέξετε συμμετοχή για τις 5 εβδομάδες το κόστος διαμορφώνεται συνολικά στα 350,00€.
- Αν συμμετάσχει και το αδερφάκι του συμμετέχοντος παιδιού υπάρχει έκπτωση 20%.
- Ώρα προσέλευσης 8.00-8.15 το πρωί, ενώ ώρα αποχώρησης 13.00 το μεσημέρι.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου, ενώ με την εγγραφή καταβάλλεται το σύνολο του
κόστους.
Ν ικ ο λ ά ο υ Π λ α σ τή ρα 47 , Α ιγά λ εω (+30)2 10 59 80 0 88, (+ 30) 2 10 59 80 089 - i nf o @ lo go sgno si s.gr

