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«Τυπώματα: 
εξερευνούμε υφές και σχήματα»
«Τα παιδιά θα παίξουν με το αποτύπωμα που αφήνουν κοινά αντικείμενα, θα πειραματιστούν με διάφορες 
υφές και θα δημιουργήσουν μια δική τους επιφάνεια που στη συνέχεια θα τυπώσουν.»

Εισηγήτρια ομάδα: «Eργαστήρι Εικαστικών «Άλογο» »
Hλικίες συμμετεχόντων: από 5 έως 11 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων:  χωρίς περιορισμό

«Στη Χώρα του Ποτέ»
«Ταξιδεύουμε με τον Πήτερ Παν στη Χώρα του Ποτέ… Κάθε ένας από εμάς μοναδικός και εξαιρετικά 
χρήσιμος στις περιπέτειες που θα ζήσουμε εκεί… Τι ρόλο θα παίξουν άραγε τα ταλέντα και οι Νοημοσύνες μας 
στο ταξίδι μας εκεί;»

Εισηγήτρια ομάδα: «The Key Creative School»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 4 έως 6 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 παιδιά

«Γνωρίζουμε την γιόγκα για παιδιά»
«Η yoga για παιδιά είναι μια δραστηριότητα με σκοπό να γυμνάσει το παιδί με διασκεδαστικό τρόπο και πολλή 
φαντασία! Το παιδί μέσω των ασκήσεων αλλά και του παιχνιδιού μαθαίνει να ελέγχει το σώμα του, τις σκέψεις 
του, ν’ αναπνέει σωστά, να συγκεντρώνεται και να ηρεμεί. Σας περιμένουμε να γνωρίσουμε ένα εναλλακτικό 
τρόπο γυμναστικής!»

Εισηγήτρια ομάδα: «Παιδεία Παίζει»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 5 έως 10 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 10 παιδιά

«Κινούμενος βυθός»
«Κατασκευή κινούμενου βυθού με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας με στόχο να υιοθετήσουν τα παιδιά τη 
φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.»

Εισηγήτρια ομάδα: Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο  «ΤΑ ΡΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜ»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 2 έως 6 ετών 
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

«Οι περιπλανήσεις του 
Καπετάν Σημαδούρα»
«Ζήστε μαζί μας ένα καλοκαιρινό διαδραστικό παραμύθι περιπέτειας γεμάτο γρίφους, προκλήσεις 
και κατασκευές για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω.»

Εισηγήτρια ομάδα: «Άθυρμα»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 4 ετών και άνω
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

«La Fiesta»
«Το πιο φανταστικό κλείσιμο των φετινών Fam Fiesta,  των εκδηλώσεων που απευθύνονται σε όλη την 
οικογένεια! Μουσική, Χορός, Κέφι και Χαμόγελα. Σας περιμένουμε!»

Εισηγήτρια ομάδα: «KIDOT Team»
Ηλικίες συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό
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Η ομάδα               , διοργανώτρια του μεγαλύτερου family festival, σας παρουσιάζει τα
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