
Summer camp 2021 – A trip in time 
Το summer camp είναι εδώ! Μέσα στη καρδιά της Θεσσαλονίκης ξεκινάει η πιο 
φανταστική περιπέτεια. Εκπαιδευτικοί και παιδιά μπαίνουν στην χρονομηχανή και 
επισκέπτονται τους πιο τρελούς προορισμούς στο παρελθόν και στο μέλλον . Τα 
παιδιά του Happy kiddo επισκέπτονται πλανήτες, χώρες, πόλεις πραγματικές και 
φανταστικές, δημιουργώντας, παίζοντας και διευρύνοντας τους γνωστικούς τους 
ορίζοντες μέσα σε ένα φιλικό, ασφαλές και φυσικά... χαρούμενο περιβάλλον. Μέσα 
από δραστηριότητες και βιωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες τα παιδιά 
αναπτύσσουν την φαντασία τους, την δημιουργική τους έκφραση και την 
περιέργεια τους. Οι μικροί μας φίλοι  συνδημιουργούν σε αυτό το ατελείωτο ταξίδι, 
γεμίζοντας  γνώσεις, εμπειρίες και ατελείωτες στιγμές διασκέδασης. 

 Το καλοκαίρι ξεκινάει στον υπέροχο χώρο του Happy Kiddo . Ένας επιστήμονας 
έφτιαξε μια χρονομηχανή. Η εξαιρετική αυτή εφεύρεση εκθέτεται στο σχολείου.Τα 
εγκαίνια για την χρονομηχανή αποτελούν το πιο φαντασμαγορικό, σουρεαλιστικό 
και κεφάτο πάρτι της χιλιετίας. Η επιστημονική ομάδα που θα θέσει σε λειτουργία 
την χρονομηχανή απαρτίζεται από τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο summer 
camp του Happy Kiddo. Η ομάδα μας καλείται να βοηθήσει τον επιστήμονα, καθώς 
η μηχανή του έχει υποστεί βλάβη. Χάνονται στο χρόνο και καλούνται να μαζέψουν 
όλα τα κομμάτια της τόσο από το μέλλον όσο  και από το παρελθόν. Θα τα 
καταφέρουν ώστε να επιστρέψουν ξανά στο 2022; 

 

Extras 

Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, από έμπειρο και καταρτισμένο 
προσωπικό, οι παρακάτω δραστηριότητες: 

• Στίβος 

• Zumba Kids 

• Robotics 

• Κολύμβηση 

• Μουσική 

• Παραδοσιακοί χοροί 

• Ping Pong 

 



Αναλυτικά το Πρόγραμμα 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ 20/06 - 24/06 2.000.000 Π.Χ. 

Τα παιδιά ταξιδεύουν στην εποχή των δεινοσαύρων. Ψάχνουν να βρούνε τα είδη 
τους μέσα στα δάση. Μαζεύουν αυγά δεινοσαύρων, μελετάνε τα αποτυπώματα τους 
και μαθαίνουνε τα πάντα γι αυτούς,τι τρώνε, που κοιμούνται, τι τους αρέσει. 
Κάποιοι είναι φιλόξενοι και γίνονται φίλοι τους. Κάποιοι όμως θέλουν να τους 
κυνηγήσουν, κάνοντάς τους να βρούνε λύσεις ώστε να μείνουν ασφαλείς.  

RΟΒΟΤ-LAND 27/06 - 01/07 -100.000 Μ. Χ  

Οι χρονοταξιδιώτες μετακινούνται απο το παρελθόν στο μέλλον.Βρίσκονται στο 
100.000 μ. Χ.. Γύρω τους αντικρίζουν πελώρια κτίρια που ακουμπάνε τον ουρανό. 
Πουθενά δεν βλέπουν ανθρώπους, παρά μόνο μηχανές και πιο συγκεκριμένα 
ρομπότ. Οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Αποκρυπτογραφούν ηλεκτρικούς 
κώδικες. ρυθμίζουνε ρομπότ και φτιάχνουνε δικά τους. Οδηγούνε ιπτάμενα 
οχήματα και φτιάχνουν δικές τους μηχανές.Ψάχνουν τα ίχνη από τα κομμάτια της 
μηχανής τους μεταφράζοντας την γλώσσα των ρομπότ. Πως δουλεύει ένα ρομπότ 
και από που αντλεί ενέργεια; Ξέρατε ότι στο μέλλον υπάρχουν ρομπότ που 
μπορούμε να κολυμπήσουμε μαζί τους και να μας εκπαιδεύσουν; 

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 04/07 - 08/07-2000 Π. Χ  

Επόμενη στάση στο 2000 π.Χ. στην εποχή του Χαλκού στην Κρήτη. Αντικρίζουν τα 
περίτεχνα ανάκτορα. Θαυμάζουν τα έργα τέχνης, τις τοιχογραφίες αλλά ακόμη και 
τα ρούχα της εποχής. Αποκρυπτογραφούν την γραφή τους που είναι η Γραμμική Α 
αλλά και τα κρητικά ιερογλυφικά. μελετούν το δίσκο της Φαιστού με μεγάλη 
περιέργεια. Η περιπέτεια των παιδιών γιγαντώνεται καθώς έχουν να 
αντιμετωπίσουν τα ενεργά ηφαίστεια της Κρήτης. Σαν να μην έφτανε αυτό 
βρίσκονται στον απέραντο λαβύρινθο όπου σαν άλλος Θησέας τους κυνηγάει ο 
Μινώταυρος. Γνωρίζουν τον μαγικό μινωικό πολιτισμό και όλους τους θησαυρούς 
που κρύβει, χαμένοι μέσα στον παρελθόν. Κολυμπάνε στις δαντελωτές ακτές της 
αρχαίας Κρήτης απολαμβάνοντας το πέλαγος. 

ΈΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 11/07 - 15/07-3000 Μ.Χ 

Τα παιδιά ταξιδεύουν στο μέλλον και πάλι. Οι άνθρωποι πλέον συνυπάρχουν με τις 
μηχανές. Ζούνε σε ένα κόσμο ψηφιακό. Σε ένα κόσμο με ηλεκτρονικά  
παιχνίδια,όπου όλα έχουν αντικατασταθεί από κουμπιά, οθόνες και η εικονική 
πραγματικότητα έχει μπει στις ζωές των ανθρώπων. Φτιάχνουν τα δικά τους 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, συμπληρώνουν κομμάτια της μηχανής δημιουργώντας 



ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συνθέτουν κώδικες παιχνιδιών, γνωρίζουν ψηφιακούς 
ήρωες. 

ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 18/07 - 22/07-4000 Π.Χ 

Γυρνάνε πίσω στο χαμένο νησί της Ατλαντίδας κοντά στα στενά του Γιβραλτάρ. 
Σύμφωνα με τον μύθο βυθίστηκε εν μια νυκτί. Βουτάνε στα νερά ώστε να την 
ανακαλύψουνε. Βλέπουμε μια πόλη με αναπτυγμένη τεχνολογία. Μέσα στο νερό 
θαλάσσια πλάσματα μας βοηθάνε να ανακαλύψουμε του μυστηρίου που την 
περικλείει. Ανακαλύπτουμε τη γλώσσα, το πολιτισμό και εξερευνούμε το μαγικό και 
πανέμορφο αυτό νησί. 

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25/07 - 29/07-3,800 Μ.Χ. 

Και η χρονομηχανή έχει ανάψει και τους στέλνει χιλιάδες χρόνια μετά και 
συγκεκριμένα στο 3.800 μ.Χ. Βρίσκονται μέσα σε ένα διαστημικό πύραυλο και 
μεταφέρονται στους πλανήτες τους σύμπαντός μας.Εφόσον γνωρίζουν πώς να 
χειρίζονται το διαστημικό αυτό πύραυλο, κάνουν αποβίβαση σε κάθε πλανήτη και 
γνωρίζουν τους κάτοικους του, τις ιδιομορφίες του και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του. Ανακαλύπτουν νερό στον έναν πλανήτη, υπέροχα φαγητά στον 
άλλον, ιδιαίτερες δυνάμεις σε κάποιον άλλον ... Μεταμορφώνονται σε μικρούς 
αστροναύτες για να μπορέσουννα επιβιώσουν στους πλανήτες αυτούς.  

ΜΑΓΙΑ - ΑΖΤΕΚΟΙ - ΙΝΚΑΣ 16/08 - 19/08-2.000 Π.Χ. 

Η μηχανή του χρόνου  μεταφέρει τα παιδιά σε μία άλλη ήπειρο στην Αμερική και 
πηδάει χρόνια πίσω στο 2000 π.Χ. Βρίσκονται μέσα σε πυραμίδες που έχουν 
φτιαχτεί από μία πανάρχαια φυλή ,τη φυλή των Mάγιας. Φοράνε τα ξεχωριστά 
ρούχα τους, γνωρίζουν τη θρησκεία τους και προσπαθούν και αυτοί να γράψουν 
όπως αυτοί. Πατάνε πάνω σε κρεμαστές γέφυρες που κατασκευάστηκαν από τους 
Ίνκας και προσπαθούνε και αυτοί να φτιάξουν παρόμοιες... Φοράνε το φτερωτό 
στέμμα ως άλλοι αυτοκράτορες των Αζτέκων και προσπαθούνε να διαβάσουνε την 
"Πέτρα του ήλιου" που αποτελεί το ημερολόγιο της φυλής αυτής. 

ΑΒΑΤΑΡΣ 22/08 - 26/08-3,800 Μ.Χ. 

Και η μηχανή του χρόνου τίθεται και πάλι σε λειτουργία και τους μεταφέρει χιλιάδες 
χρόνια μπροστά σε ένα διαφορετικό σύμπαν... Εκεί γνωρίζουνε διαφορετικούς 
ανθρώπους τους επονομαζόμενους Αvatars. Μαθαίνουνε πώς είναι, τι τους αρέσει 
να τρώνε και πώς ζούνε. Η τεχνολογία που έχουν αναπτύξει είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα για μας και έχουν εξαιρετικές δυνάμεις που συναρπάσουν... 

 



ΒΙΚΙΝΓΚΣ  29/08 - 02/09-790 Π.Χ. 

Και η χρονομηχανή τέθηκε και πάλι σε λειτουργία. Τα παιδιά μεταπηδούν στο 790 
π.Χ. Πηγαίνουνε βόρεια στην Ευρώπη και εκεί συναντάνε μια φυλή αρχαία, τους 
Βίκινγκς. Γνωρίζουνε για τους τρομερούς αυτούς πολεμιστές μέσα από τις σάγκες 
τους και μαθαίνουνε την μυθολογία τους. Συναντάνε τον Θορ, τον Odin, τη Freya 
και τον Loki. Μαθαίνουνε για το πώς φτιάχνουν τα δυνατά τους καράβια όντας 
άριστοι στην ναυσιπλοΐα. Μετατρέπουνε την πισίνα του Happy Kiddo σε Βόρεια 
θάλασσα που εκτείνεται ανάμεσα  στα Νορβηγικά Φιορδ και κολυμπάνε ως άλλοι 
Βίκινγκς.  

 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ! ! !-5/9 - 9/9 

Και το ταξίδι στον χρόνο έφτασε στο τέλος. Η επιστημονική ομάδα των παιδιών 
κατάφερε να μαζέψει όλα τα κομμάτια της χρονομηχανής και να επιστρέψει στο 
σήμερα. Τα παιδιά μοιράζονται τις εμπειρίες τους και στήνουν και πάλι την έκθεση 
που είχαν σχεδιάσει πριν την βλάβη της μηχανής. Το πάρτι είναι εκρηκτικό, έχει 
γεύση από κάθε ταξίδι που πραγματοποιήθηκε. Οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι 
προτιμήσεις τους πρωταγωνιστούν. Μουσική, χορός και γεύσεις από το παρελθόν 
και το μέλλον μας συναρπάσουν. Κάθε ημέρα και μια διαφορετική εμπειρία μας 
αποτυπώνεται στο εκθεσιακό μας πάρτι έτσι όπως την ζήσαμε. 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

Α' ΦΑΣΗ: 16/6 - 29/7 

Β' ΦΑΣΗ: 16/8 - 9/9 

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εβδομάδων παρακολούθησης. 

Κράτηση Θέσης στο τηλ: 2310 762 135 

 

 

 

 

 


