
 

 

ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 
ΗΛΙΚΙΕΣ:  1η ώρα:  11.00-12.00 > 5 -7 ετών  2η ώρα: 12.30 – 13.30 >8 – 12ετών 

 

Σάββατο 18/11  
Ανατομία ενός… καλλιτέχνη! 

Ένιωσες ποτέ να χτυπάει κάτι ρυθμικά πάνω από την κοιλιά σου, μετά από έναν 
αγώνα τρεξίματος με τους φίλους σου; Κι αυτός ο ήχος λίγο πριν την ώρα του 
φαγητού από πού να έρχεται; Κάτι υπάρχει εκεί… μέσα στην κοιλία σου! Έλα να το 
ερευνήσουμε! Ένας πάγκος ανατομίας θα βρίσκεται στο εργαστήριό μας και εμείς 
έχουμε μια αποστολή για σένα… άκρως ανατομική και καλλιτεχνική ταυτόχρονα! 

Τα παιδία έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με το ανθρώπινο σώμα μέσα 
από ένα εργαστήρι που συνδυάζει την ανακάλυψη και τη δημιουργία. Ένα όγκος 
από πηλό, σε μορφή ανθρώπινου σώματος, θα βρίσκεται μπροστά τους κι εκείνα 
καλούνται να φτιάξουν τα εσωτερικά του όργανα και φυσικά να τα τοποθετήσουν 
στην σωστή θέση ή αλλού! Η γνώση του τι βρίσκεται μέσα στο σώμα μας 
αποκαλύπτεται μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με τον πηλό. 

 

 

Σάββατο 25/11 
3D έργο τέχνης- διαστάσεων δωματίου! 

Ο χώρος του εργαστηρίου μας μετατρέπεται σε καλλιτεχνική εγκατάσταση! 
Χρησιμοποιούμε όλο το χώρο…Ναι! και τις τρείς διαστάσεις του! Δημιουργούμε ένα 
έργο τέχνης που θα ξεκινάει από την οροφή, θα ακουμπά στον αριστερό τοίχο και 



θα ξεδιπλώνεται στο πάτωμα! Κι εμείς θα χωράμε; Μα! Εμείς θα το 
δημιουργήσουμε! 

Τα παιδία καλούνται να αντιληφθούν την έννοια του χώρου και του εαυτού τους 
μέσα σε αυτόν. Ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση και να αφήσουν όλη την 
καλλιτεχνική τους διάθεση να τους συνεπάρει με στόχο να δημιουργήσουν την δική 
τους εγκατάσταση. Ένα έργο που καλλιεργεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα, με 
υλικά νήματα, υφάσματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κορδέλες και 
χαρτοταινίες που εναλλάσσονται και μπερδεύονται μεταξύ τους, καλύπτοντας και 
τις τρεις διαστάσεις του χώρου. 

Αφού το δημιουργήσουμε καλούμαστε να αλλάξουμε πάλι θέση και να δούμε πως η 
αντίληψη του χώρου… είναι θέμα οπτικής γωνίας! 

Αξιοποιώντας αντικείμενα καθημερινής χρήσης τα παιδιά δημιουργούν την δική 
τους καλλιτεχνική εγκατάσταση καλύπτοντας και τις τρείς διαστάσεις του χώρου. 
Μέσα από την ομαδική δράση και με καλλιτεχνική διάθεση, καλούνται να 
αντιληφθούν την έννοια του χώρου και του εαυτού τους μέσα σε αυτόν. 

 

 

 

Σάββατο 02/12 
Αγγελία: Ο Εκδοτικός Οίκος «ΠΕΡΙΕΡΓΟΪΣΤΟΡΙΑ» αναζητά συνεργάτη! 

Απαραίτητα Προσόντα:  
 Ταλέντο στην επινόηση περίεργων ιστοριών 
 Μεγαλύτερο ταλέντο στην εικονογράφηση φανταστικών ιστοριών, με 

πρωτότυπους και περίεργους τρόπους 
Θα εκτιμηθούν: 
 Ιστορίες με μπερδεμένη αρχή, μέση και τέλος 
 Ιστορίες  στις οποίες οι εικόνες, οι λέξεις και οι σελίδες θα αποτελούν χάος. 

Το πιο περίεργο εξώφυλλο , περίεργης ιστορίας, θα δημοσιευθεί περίεργα σε όλα 
τα πΜΜΕ. 
  

Στο παραπάνω εργαστήριο στόχος είναι τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και να 
ανακαλύψουν πως οι ιστορίες τους, φανταστικές ή πραγματικές έχουν αξία. Οι 
ιστορίες αυτές θα δημιουργηθούν χωρίς περιορισμούς με σκοπό να μάθουμε στα 
παιδιά να νιώθουν αυτοπεποίθηση να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τον εαυτό 
τους… ίσως τους δοθεί η ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα ακόμα ταλέντο τους! Με 
την εικονογράφηση των ιστοριών τους, μέσω της ζωγραφικής και της τεχνικής του 
κολάζ, τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν σε εικόνες, όσα σκέφτονται άλλα και όσα 
δεν μπορούν να περιγράψουν με λόγια. Ενώ ταυτόχρονα μπορούν να εκφράζονται 
χωρίς να αγωνιούν για το αισθητικό αποτέλεσμα. 



 

 

Σάββατο 09/12 
Μηχανή Κινηματογράφου 

Βρες το σενάριο της δική σου ταινίας. Γράψε την αρχή, βάλε δράση, πλοκή και μη 
ξεχάσεις να κρατάς το κοινό σε αγωνία με σκηνές που κόβουν την ανάσα! Έχουμε 
ότι χρειάζεσαι για να ζωγραφίσεις κάθε επεισόδιο καρέ-καρέ και όλα τα υλικά για 
να φτιάξουμε την κινηματογραφική μηχανή που θα τραβήξεις την ταινία σου, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου σου! Μπορεί να είναι κινητή για 
πανοραμικές λήψεις και αδιάβροχη για υποθαλάσσιες… το σίγουρο είναι πως θα 
είναι μια κινηματογραφική μηχανή που θα έκανε ακόμα  και τους αδερφούς 
Lumiere να ζηλέψουν!  

Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά πειραματίζονται με απλά υλικά με στόχο να 
δημιουργήσουν την δική του «κινηματογραφική μηχανή» κινούμενης εικόνας. 
Σχεδιάζουν και εφευρίσκουν τρόπους ώστε η μηχανή τους να είναι λειτουργική ενώ 
αρχικά έχουν σκεφτεί κι έχουν δουλέψει ανταλλάσσοντας και προτείνοντας ιδέες 
για να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο. Το σενάριο αυτό, θα ζωγραφιστεί 
καρέ-καρέ από κάθε συμμετέχοντα. 

Μέσω αυτής της δράσης αναπτύσσεται η φαντασία, η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων, 
καθώς επίσης και η  ικανότητα εστίασης στα σημαντικά γεγονότα μιας ιστορίας.  

 

 

Σάββατο 16/12 
Καλλιτεχνοδοντοτεχνίτες 

Ο Αϊ Βασίλης θυμήθηκε ότι το όνειρο των παιδικών του χρόνων ήταν να γίνει 
γλύπτης και έφτιαξε τις προτομές όλων των ξωτικών-συνεργατών του! Τόνισε όλα 
τα χαρακτηριστικά τους και ΚΥΡΙΩΣ το χαμόγελό τους! Μας ζητάει να ξεδιπλώσουμε 
όλο το ταλέντο μας και να κάνουμε τα δόντια τους… καινούρια! Σουρεαλιστικές 
μασέλες, σιδεράκια που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και κυνόδοντες με βούλες θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα… 

Προτομές ξωτικών θα τοποθετηθούν στο πάγκο του εργαστηρίου μας για τους 
μικρούς μας φίλους, που θα έχουν την δυνατότητα να τις απολαύσουν από κοντά, 
βλέποντας αλλά και αγγίζοντάς τες! Στόχος είναι να δούμε τι είναι μια προτομή 
και φυσικά να κάνουμε την δική μας εικαστική παρέμβαση… βελτιώνοντας την 
οδοντοστοιχία των ξωτικών ενώ συζητάμε για την υγιεινή των δοντιών μας και 
πως μπορούμε να τα προστατεύσουμε κατά τη διάρκεια των γιορτών! 



Φωτογραφικό υλικό από τα έργα των παιδιών που θα λάβουν μέρος στα 
εργαστήρια, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και άκρως εμπιστευτικά  στο 
προσωπικό email του Αϊ Βασίλη. (Προσοχή στους καλικάντζαρους!) 

 

 

Σάββατο 23/12 
Το γραφείο του Αϊ Βασίλη γέμισε χρωμοΤοτέμ! 

Ένωσες ποτέ μικρές επιφάνειες μαζί για να δημιουργήσεις κάτι; Το έκανες να σταθεί 
από την μια πλευρά αλλά και από την άλλη; Το είδες ποτέ όρθιο αλλά και 
ξαπλωμένο; Φαντάστηκες ποτέ, πως το δικό σου ΤοΤέΜ… με τα γιορτινά σχήματα 
και τα χρώματα που αγαπάς, μπορεί να διακοσμήσει το γραφείο του Αϊ Βασίλη; 
Μπορεί να γίνει και το αγαπημένο του παιχνίδι! 

Το αντικείμενο αυτού του εργαστηρίου είναι οι ξύλινες επιφάνειες , που μπορούν 
να ενωθούν μεταξύ τους δημιουργώντας με μια πρώτη ματιά ένα τοτέμ και μια 
δεύτερη ένα έργο τέχνης που μπορεί να αλλάζει μορφές… εμπνευσμένο από τους 
ίδιους τους μικρούς καλλιτέχνες, που καλούνται να το διακοσμήσουν όπως αυτοί 
επιθυμούν χρησιμοποιώντας γιορτινά μοτίβα και χο χο χο αναφορές! 

 

* ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
210-8076110, erithrea@myplayce.gr, playroomplayroom@gmail.com. 
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