
 
 
 
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 
ΗΛΙΚΙΕΣ: 5 – 8 ετών 
 
Τετάρτη 15/11 
Μικρόκοσμος Vol. 1 
Σκέψου έναν κροκόδειλο, έναν ιπποπόταμο και έναν ελέφαντα-ΜΕ την προβοσκίδα 
του!-να μπορούσαν να χωρέσουν στην τσέπη σου! Μα μπορεί να γίνει αυτό; Τι θα 
έλεγες να δοκιμάσεις να φτιάξεις ζωάκια τόσο μικρά που να χωράνε στις παλάμες 
σου; Ένας ολόκληρος μικρόκοσμος θα μπορούσε να δημιουργηθεί από σένα και 
τους φίλους σου! 
Τα παιδιά δημιουργούν τον δικό τους μικρόκοσμο από ζώα με υλικό τους τον 
πηλό. Πειραματίζονται με τον πηλό και γίνονται γλύπτες ζώων. Ανακαλύπτουν τις 
ιδιότητες του υλικού αυτού, καλλιεργούν την φαντασία τους, ενώ παράλληλα 
εξελίσσουν την λεπτή τους κινητικότητα.  
 
 
Τετάρτη 22/11 
Μικρόκοσμος Vol. 2 
Στο προηγούμενο εργαστήρι πειραματιστήκαμε με τον πηλό και φτιάξαμε τον 
μικρόκοσμο μας από ζώα. Τα έργα μας έχουν στεγνώσει πια και περιμένουν τις 
πινελιές σου από έντονα χρώματα να τα μετατρέψουν σε μικροσκοπικά πήλινα 
έργα τέχνη! 
Οι μικροί καλλιτέχνες ανακαλύπτουν πως τα έργα που έφτιαξαν με ένα εύπλαστο 
υλικό μπορεί να αποκτούν σταθερή μορφή, χάρη στις ιδιότητες του πηλού. Μέσα 
από την ζωγραφική τους εκφράζονται ελεύθερα. Αφού ολοκληρώσουν έχουν την 
δυνατότητα, μέσα από το παιχνίδι να αντιληφθούν τον μικρόκοσμο που 
δημιούργησαν τα ίδια, ως μια μεταφορά του πραγματικού κόσμου.  
 
 
 



Τετάρτη 29/11  
Τυφλή γλυπτική 
Σε αυτό το εργαστήριο η φαντασία μας θα είναι ελεύθερη, τα μάτια μας θα είναι 
κλειστά και τα χέρια μας απασχολημένα! Πειραματιζόμαστε με τον πηλό με στόχο 
να φτιάξουμε το αγαπημένο μας φανταστικό κατοικίδιο… Μην κλέβεις! Θυμήσου: 
Τα μάτια θα είναι κλειστά! 
Η εξοικείωση με τον πηλό μας κάνει να θέλουμε να αρχίσουμε τα 
πειραματιζόμαστε πιο δημιουργικά μαζί του… πόσο μάλλον οι μικροί μας φίλοι! 
Ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία και ενισχύοντας την 
αίσθηση της αφής τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν πλάσματα που δεν 
χωράει ο δικός μας νους! Ο πηλός θα βρίσκεται σε κουτιά και τα χέρια στο 
σκοτάδι θα συνεργάζονται, με οδηγό την φαντασία, για να δημιουργήσουν τους 
δικό τους…. φανταστικό κατοικίδιο! 
 
 
Τετάρτη 06/12 
Ανακαινίζουμε, βάφουμε και κάνουμε το σκύλο μας σπιτόγατο! 
Έγινες γλύπτης κι έφτιαξες το φανταστικό σου κατοικίδιο… έβαλες δύο μάτια στο 
πρόσωπό του κι ένα στην ουρά, έκανες το κεφάλι κάπως μεγάλο να χωρέσουν και 
τα μουστάκια και η γουρουνίσια μύτη του και πρόσθεσες και μια μακριά σκιουρίσια 
ουρά! Σκέφτηκες όμως που θα μείνει; Χωράει από την πόρτα η μουσούδα του; 
Μήπως χρειάζεται πέντε παράθυρα, τρία για τα αφτιά του ένα για την ουρά και ένα 
για αέρα; Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα! Και κυρίως τα χρώματα στους τοίχους! 
Τα παιδιά καλούνται να αναζητήσουν λύσεις και να βρουν τρόπους ώστε το 
κατοικίδιο που έφτιαξαν στο εργαστήρι «τυφλής γλυπτικής» να χωρέσει και να 
μπορεί να μείνει άνετα στο σπίτι του. Αξιοποιώντας ένα απλό χάρτινο κουτί 
διευρύνουμε την αντιληπτικότητα των παιδιών για το χώρο και το πώς αυτός 
μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους- όχι τις δικές μας! Το 
βάψιμο του σπιτιού θα δώσει τις πολύχρωμες πινελιές που χρειάζεται ο κάθε 
μικρός καλλιτέχνης για να εκφραστεί και να έρθει πιο κοντά στο έργο του. 
 
 
Τετάρτη 13/12 
Όταν το σπίτι του Αϊ Βασίλη συνάντησε την φαντασία μας! 
Οι τρισδιάστατες προσομοιώσεις του σπιτιού του Αϊ Βασίλη έφτασαν και είναι από 
ξύλο! Παραμένουν λευκές και έτοιμες να γεμίσουν με χρώματα και σχέδια… όλα 
από την φαντασία μας! 
Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά πειραματίζονται στη ζωγραφική πάνω σε ξύλινες, 
λευκές επιφάνειες. Αφήνονται ελεύθερα να εκφραστούν μέσα από τα χρώματα, 
με μόνο στόχο να ευχαριστήσουν τον αγαπημένο τους Άγιο Βασίλη! 
 
 
Τετάρτη 20/12  
Barber Shop “Ι Bill” 
Τα ξωτικά μας έστειλαν τις διαστάσεις της γενειάδας του Αϊ Βασίλη! Λάβαμε πριν 
λίγο και τη συλλογή του από ριγέ, κοκτλέ, πουά, χνουδωτές, ζεμπρέ κορδέλες από 
τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο! Αναζητάμε για το εργαστήριο αυτό παιδιά με 



έντονη καλλιτεχνική διάθεση και όρεξη να πειραματιστούν με τις νέες τάσεις στην 
περιποίηση γενειάδας! 
Τα παιδιά πειραματίζονται με τα υφάσματα και τις υφές τους, κόβουν, κολλάνε 
συνδυάζουν, δοκιμάζουν, αλλάζουν και δημιουργούν μια γενειάδα για τον Αϊ 
Βασίλη που θα τον κάνει να δει τον εαυτό του με άλλη ματιά και ενδεχομένως να 
αλλάξει και προσωπικότητα! Στόχος είναι οι μικροί συμμετέχοντες να εκφραστούν 
και να διασκεδάσουν χρησιμοποιώντας υφάσματα αλλά και τα χρώματα! Κάθε 
μια γενειάδα που θα δημιουργείται θα κολλιέται πάνω σε ξύλινη επιφάνεια σε 
σχήμα προσώπου «Αϊ Βασίλης». Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να 
συμπληρώσουν όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Αϊ Βασίλη που 
λείπουν, με χρωματιστές πινελιές. 
 
 
 
 
* ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ 


