«Κόκκινο και μπλε μαζί. Είναι απαραίτητο να είμαστε ίδιοι με κάποιον – α για να είναι φίλος- η μας;
Διαβάζουμε το βιβλίο «Κόκκινο και Μπλε μαζί» και γράφουμε μια ιστορία για μια ασυνήθιστη φιλία.
Εισηγήτρια: Μίνα Γκρέκα
Hλικίες: 6 έως 12 ετών

«Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά σπορεία σε ρολά από χαρτί υγείας βάζοντας σποράκια από μυρωδικά (ρίγανη,
βασιλικό, κλπ), τα οποία διακοσμούν τα ίδια με διάφορα υλικά»
Εισηγήτρια Ομάδα: Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο ΤΑ ΡΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜ
Hλικίες: από 2 ετών και άνω

14.30-15.30

Side event

«Μια ώρα γεμάτη περιπέτειες!»
«Τι θα γινόταν αν εγκλωβιζόμασταν στο διάστημα; Αν χανόμασταν στη ζούγκλα; Αν κάναμε μια βόλτα στην
έρημο; Ποιον θα συναντούσαμε στο βυθό ενός ωκεανού;»
Εισηγήτρια: Αγγελική Χατζή
Ηλικίες: χωρίς περιορισμό

16.00-17.00

Workshop

«Μια φορά κι έναν καιρό ή
μήπως σήμερα και εδώ;»
«Πως φτιάχνεται ένα παραμύθι; Ποια είναι τα μυστικά της συνταγής του; Σ’ αυτό το εργαστήριο θα
ανακαλύψουμε μαζί όλα τα συστατικά και θα μαγειρέψουμε τα πιο νόστιμα παραμύθια! Τα δικά μας!»
Εισηγήτρια: Αγγελική Χατζή
Hλικίες: από 7 έως 12 ετών

16.00-17.00

Workshop

«Το παιχνίδι της ανακύκλωσης»
«Ελάτε να ανακυκλώσουμε παρέα και να φτιάξουμε μουσικά όργανα εύκολα και ωραία!
Ένα βιωματικό εργαστήριο με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης των παιδιών!»
Εισηγήτρια: Κατερίνα Πέρρου
Hλικίες: από 3 ετών και άνω

17.30-18.30

Side event

Διαδραστική θεατρική παράσταση:
«Η Λιλίκα στην Πειρατοχώρα»
«Ταρατατζούμ τζουμ τζουμ»! Μια απλή, διασκεδαστική φράση που θα πρέπει να την πείτε τρεις φορές δυνατά
για να μπείτε μονομιάς στον Ονειρικό κόσμο της Πειρατοχώρας!
Εκεί θα σας περιμένει η Λιλίκα, ένα κορίτσι με πολλές απορίες και η πειρατίνα Φασαριόζα, μια έξυπνη
παιχνιδιάρα πειρατίνα που θα ζήσετε μαζί τους μια τρελή περιπέτεια σε ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού.
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία με εντυπωσιακά σκηνικά, κωμικούς
ήρωες, προσεγμένο σενάριο, χορό και τραγούδι με σκοπό να μάθουμε μέσα από το παιχνίδι!»
Εισηγήτρια Ομάδα: Παραμυθοσαλάτα
Hλικίες: χωρίς περιορισμό

19.00-20.00

Side event

«JOIN THE FIESTA!»
«Το πιο ιδανικό κλείσιμο για μία εκδήλωση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια! Μουσική, χορός,
προκλήσεις και μουσικοκινητικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την διασκέδαση των μικρών αλλά και
των μεγάλων μας φίλων! Μη το σκέφτεσαι πολύ, Join the Fiesta!»
Εισηγήτρια: Κατερίνα Λουκοπούλου
Hλικίες: χωρίς περιορισμό

PROGRAM 14/4

13.00-14.00

Workshop

«Μικροί ΚηπουροίΜεγάλα Επιτεύγματα»

Flagship Store SKG

13.00-14.00

Workshop

«Με αφορμή ένα βιβλίο για τη φιλία και
την αγάπη γράφουμε τη δικιά μας ιστορία»

Τσιμισκή 22

Προσέλευση 11.00

FamFiesta

, διοργανώτρια του μεγαλύτερου family festival, σας παρουσιάζει τα

Θεσσαλονίκη

Η ομάδα

