
Summer camp
 

Α' ΦΑΣΗ:
 

29/6 - 3
1/7

 

Β' ΦΑΣΗ: 
17/8 - 31/8

 

Κρατηση Θεσης στο
τηλ: 2310 762 135

Πατάμε το PLAY στη διασκέδαση!

ΑγαπηΜΕνοι πρωταγωνιστΕς
κινουΜΕνων σχεδΙων

καταφθΑνουν στο K.Δ.Α.Π. του
Happy Kiddo και μας

παρασερνουν σε Ενα ξΕφρενο
καλοκαΙρι! Οχι... δε θα τους

απολΑυσουΜε αναπαυτικΑ απΟ
τις καρΕκλες Μας... θα τους

ακολουθΗσουΜε στις
περιπΕτειες τους! 

 
ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!  



α' ΦΑΣΗ
29/6 - 3/7: wiLD KIDS
6/7 - 10/7: ARE YOU READY TO SING AND DANCE?
13/7 - 17/7: WE ARE THE ROBOTS
20/7 - 24/7: KARATE KIDS
27/7 - 31/7: DREAMLAND

β' φασΗ
17/8 - 21/8: ΓΙΝΕ Ο ΓΗΤΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΚΩΝ
24/8 - 28/8: ECO-ΛΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
31/8: bYE BYE STARS/ HOLLYWOOD PARTY

ΠρογραΜΜα
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ΠΙΛΟΓΗ
Σ

ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
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Ένα summer camp... για Όσκαρ, σας προσκαλεί σε
κινηματογραφικές περιπέτειες και σας περιμένει

για να διασκεδάσουμε παρέα.
Συνδημιουργώντας, παιδιά και εκπαιδευτικοί, ένα
πρωτότυπο project, εμπνευσμένο από ιδιαίτερες

και διαχρονικές ταινίες κινουμένων σχεδίων,
παίζουμε, μαθαίνουμε, ανακαλύπτουμε και

διευρύνουμε τους γνωστικούς και πνευματικούς
μας ορίζοντες, μέσα σε ένα ασφαλές και

ξένοιαστο περιβάλλον. Η ευρεία γκάμα
βιωματικών εκπαιδευτικών εμπειριών και
δραστηριοτήτων, που ενθαρρύνουν την

περιέργεια, τη φαντασία και τη δημιουργική
έκφραση,εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά και τα

καθιστούν... Πρωταγωνιστές του προγράμματος
και του σχολείου μας!!

Στίβος
Ακροβατική
Zumba kids

 
 

 

Μουσική
Παραδοσιακοί

χοροί
Robotics

Σε εβδομαδιαία
 βάση από

 έμπειρο και
καταρτισμένο

προσωπικό

EXTRA
S:



 
29/6 - 3/7: Wild kids!
 
Ελάτε να μπούμε στη μηχανή του
χρόνου και να μεταφερθούμε στη 
παλαιολιθική εποχή. Πως ζούσαν οι 
πρώτοι άνθρωποι; Πως διασκέδαζαν; 
Θα εξασκηθούμε σε δεξιότητες 
χρήσιμες για την εποχή τους όπως 
αγγειοπλαστική, κατασκευή εργαλείων
 με φυσικά υλικά, ψάρεμα, ράψιμο και θα προσπαθήσουμε
να ανάψουμε φωτιά χωρίς τη βοήθεια αναπτήρα! Η
οικογένεια Croods της Disney θα μας βοηθήσει σε αυτή
μας την περιπέτεια! Ίσως οι άνθρωποι των σπηλαίων, έχουν
να μας μάθουν πολλά τελικά!

6/7 - 10/7: Αre you ready to sing and dance?
 

    O φαντασμαγορικός κόσμος του
Broadway ανοίγει τις  πόρτες του και μας

καλωσορίζει σε μια εβδομάδα γεμάτη
χορό, τραγούδι και φυσικά πολύ Hollywood!
 Θα διασκεδάσουμε παρέα με διάσημους

star, θα χορέψουμε μαζί τους σκηνές από
 τις πιο αγαπημένες τους ταινίες, και θα

εμπνευστούμε από το ταλέντο τους για να
αναδείξουμε κι εμείς το δικό μας! Διάφορα είδη χορού,

μάθημα τραγουδιού, διαγωνισμός ταλέντων, απονομή
βραβείων 'Οσκαρ, δημιουργία δικής μας ταινίας και

πολλά άλλα συνθέτουν αυτή μας την εβδομάδα.
 

Τhe show must go on!



13/7 - 17/7: We are the robots!
Μπορεί ένα ρομπότ να νιώθει ότι κι

εμείς? Μπορεί να αλλάξει το μέλλον της
ανθρωπότητας; Τι θα κάνουμε για να το

βοηθήσουμε; Εμπνευσμένοι από το
 βραβευμένο με Όσκαρ animation, Wall-e θα

εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της
ρομποτικής και θα την εφαρμόσουμε στην

καθημερινότητα μας μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες. Κατασκευή ρομπoτ με εκπαιδευτικά
Lego, προγραμματισμός και τo βραβείο τεχνολογικής

καινοτομίας μας ανήκει! 
 

Πάμε να το κερδίσουμε μαζί;

20/7 - 24/7: Karate kids!
 
Eίστε έτοιμοι για το απόλυτο camp
πολεμικών τεχνών; Θα μπορέσετε να τα
 καταφέρετε και να γίνετε ο κατακτητής
 του τίτλου; Μια εβδομάδα σχεδιασμένη 
ώστε να γνωρίσουμε μαζί τη φιλοσοφία
 των πολεμικών τεχνών μέσα από παιχνίδια,
 γυμναστική, εκτόνωση. Μαθαίνουμε να
κερδίζουμε σεβόμενοι τον αντίπαλο, 
έχοντας το κεφάλι ψηλά ,γεμάτοι αυτοπεποίθηση σε ένα
παιχνίδι που έχει να μας διδάξει πολλά για τις αξίες της
ζωής. Δοκιμασίες ,αυτοσυγκέντρωση, συνεργασία, δύναμη !
Ετοιμάσου να φορέσεις τη μαύρη ζώνη και κάνε χώρο στο
ράφι σου για το χρυσό μετάλλιο του Karate Kid !



27/7 - 31/7: Dreamland
 
Καλώς ήρθατε στη χώρα του ονείρου!
Αντλώντας έμπνευση από την ταινία 
Dumbo, το σχολείο μας φοράει τα πιο
 φανταχτερά του χρώματα και
 μετατρέπεται σε ένα μυστηριώδες και 
πρωτότυπο τσίρκο!  Ακροβάτες, κλόουν και
ταχυδακτυλουργοί μας εκμυστηρεύονται τα πιο κρυφά τους
μυστικά και τα πιο περίεργα κόλπα τους, αρκεί να
καταφέρουμε να περάσουμε τις δοκιμασίες τους.
Συνδυάζοντας πνεύμα και σώμα,σκέψη και δράση, μυστήριο
και αλήθεια, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τον γρίφο
του τσίρκου και να δραπετεύσουμε από ένα διαδραστικό και
διασκεδαστικό escape game! Θα τα καταφέρουμε λέτε;

17/8 - 21/8: Γίνε ο γητευτής των δράκων
και πέταξε ψηλά μαζί τους!

 
 Έχεις δει την ταινία How to train your
dragon; Η μήπως το Hobbit; Δράκοι, ιππότες
και πριγκίπισσες, μονομαχίες με σπαθιά,
ιππασία και φανταστικές περιπέτειες μας
περιμένουν καθώς μπαίνουμε σε μυθικά
βασίλεια, βγαλμένα από τα πιο ονειρικά
παραμύθια. Θα χτίσουμε απόρθητα
κάστρα, θα τα πολιορκήσουμε και θα
δαμάσουμε τον δράκο που θα γίνει ο
καλύτερος μας φίλος μας! Τα παιχνίδια
μας, θα είναι άκρως διασκεδαστικά, γι’
αυτό μην τα χάσεις!



23/8 - 27/8: ECO-λαπτόμενοι πολίτες!
 

Το περιβάλλον μας χρειάζεται! Ή μήπως
εμείς το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη; Πως

οι ανθρώπινες καθημερινές συνήθειες και
η υπερκατανάλωση βλάπτουν το

οικοσύστημα μας; Ο Lorax και ο εφευρέτης
Φλιντ Λοκγουντ (Βρέχει Κεφτέδες) θα μας
ξεναγήσουν σε περίεργες πολιτείες  όπου

οι κάτοικοί τους μάλλον έχουν πάρει το
λάθος δρόμο και χρειάζονται τη βοήθεια

μας. Ποια θα είναι αυτή; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΤΩΡΑ! Κάνουμε την eco-λογική αρχή,

κατασκευάζοντας παιχνίδια από
ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργώντας από

άχρηστα αντικείμενα και τους μαθαίνουμε
τις TOP 10 συνήθειες του υπεύθυνου,

απέναντι στο περιβάλλον, πολίτη!

31/8: Bye Bye STARS / Hollywood Party

Αποχαιρετούμε τα...
ΑΣΤΕΡΙΑ μας, με  με
ένα τρελό, ξέφρενο

πάρτυ που θα γραφτεί
στην ιστορία των
Summer Camps!

 
 See you next year!


