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Περπατώ.. εις το δάσος!

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαΐου 2018
17:00 - 21:00

Παιδικό 
Φεστιβάλ4ο



17:00 ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

17:15-19:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
«Δημιουργίες… από ανακυκλώσιμα υλικά!»
Τα παιδιά φτιάχνουν υπέροχα δεντράκια από ανακυκλώσιμο ρολό 
χαρτιού!
Οργάνωση-επιμέλεια: Παιδαγωγοί του Π.Ε.Ν.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α

17:15-19:30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Οι χαμένοι μήνες της Άνοιξης»
Τι θα συμβεί αν χαθούν οι μήνες της; Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί  
για να σώσουμε την αγαπημένη μας  Άνοιξη...
Μια μικρή περιπέτεια … για γονείς και παιδιά!
Λύστε τους γρίφους, ξεπεράστε όλα τα “εμπόδια”…
Οργάνωση-εκτέλεση: Οι βαθμοφόροι του 2ου Συστήματος 
Προσκόπων Μοσχάτου 

ΑΥΛΗ Π.Ε.Ν.

18:00-19:00 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
«Αποστολή με το διαστημόπλοιο ¨Λα,Σι¨1 για τη διάσωση του 
πλανήτη Γη»
Με οδηγό τη διαστημική ΡΙΚΑ και τη μαγική της στολή αστροναύτη, 
θα γνωρίσουμε ένα μουσικό πλανήτη! Βάλτε τις στολές σας, 
προσδεθείτε και με μπόλικη φαντασία ελάτε να φέρουμε την 
αποστολή  μας εις πέρας!
Οργάνωση-επιμέλεια-παρουσίαση: Ομάδα “ΕΚΦΡΑΣΙΣ” 
«Μουσικούλες με τη Ρίκα» και τη μουσικοπαιδαγωγό - συγγραφέα 
Δέσποινα Ματθαιοπούλου

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

18:30-19:30 ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Παίζοντας… δημιουργούμε !»  
Ζωντανεύουμε μικρά διδακτικά παραμύθια και ταξιδεύουμε τα 
παιδιά στο μαγικό δάσος, χαρίζοντάς τους όμορφα όνειρα με 
πρωταγωνιστές τα ζωάκια του δάσους!
Οργάνωση-παρουσίαση: Ντιάνα Μανουηλίδου-Παππά, Γκέλυ 
Αυγερινοπούλου

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 17 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

18:30-19:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Κούκου! Μια βόλτα στο δάσος…»
Μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, το δάσος και τα στοιχεία της 
φύσης.
Παραγωγή: Μορφές  Έκφρασης
Κείμενα-σύνθεση-σκηνοθεσία: Άννα Σ. Τζίμα

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 18 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

20:00-21:00 Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν μια καταπληκτική παράσταση με 
τον αγαπημένο μας ήρωα Καραγκιόζη!
Οργάνωση-παρουσίαση: Θίασος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΥΛΗ Π.Ε.Ν.

Σάββατο 5 Μαϊου 2018



17:00 ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

17:15-19:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
«Τα ζώα του δάσους… ζωντανεύουν στο χαρτί!»
Τα παιδιά φτιάχνουν υπέροχα ζωάκια του δάσους από 
ανακυκλώσιμη χάρτινη σακούλα! 
Οργάνωση-επιμέλεια: Παιδαγωγοί του Π.Ε.Ν.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α

17:15-19:30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Οι Extreme tours … στην Πάρνηθα!»
Ελάτε να εξερευνήσουμε την χλωρίδα και την πανίδα στα 
μονοπάτια της Πάρνηθας και να ζήσουμε ένα απόγευμα στην 
φύση!
Οργάνωση-παρουσίαση: Γιώργος Δαλιάνης, Βικτώρια Δαλιάνη, 
Γιούλη Λαμπροπούλου

ΑΥΛΗ Π.Ε.Ν.

17:30-20:00 FACE PAINTING
«Τα ζώα του δάσους … ζωντανεύουν μέσα από τα χρώματα!»
Χρωματιστές πινελιές που θα μας μεταμορφώσουν σε … ζώα  
του δάσους!
Οργάνωση-παρουσίαση: ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμήμα Αισθητικής

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 18 
ΑΙΘΟΥΣΑ A

18:00-19:00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  
«Στο βασίλειο... της Άνοιξης!»
Ένα μουσικό παραμύθι, για το καλωσόρισμα της Άνοιξης.
Αφήγηση-μουσική-τραγούδι: Αναστασία Χατζηπαύλου, 
Αλέξανδρος Μπιάγκης

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

18:30-19:30 ΗΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
«Παιδική yoga:Μια βόλτα στο δάσος !»  
Ηχοκινητικό παχνίδι με βάση την yoga, για μικρούς και 
μεγάλους! Μια βόλτα στο δάσος, όπου θα γνωρίσουμε και  
θα μιμηθούμε την φύση και τους ήχους της… τα ζώα, τα πουλιά 
και τα φυσικά φαινόμενα!
Οργάνωση-παρουσίαση: Καρολίνα Αλεξιάδου, Αννίτα Παλιμέρη

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 17 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

18:30-20:00 ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
«Παιχνίδι – χορός – κατασκευή»
Ελάτε να μάθουμε για την ανακύκλωση, μέσα από το παιχνίδι και 
το χορό! Τι μπορούμε να φτιάξουμε από τα γνωστά σε όλους… 
“μπλε καπάκια”:  Θα το μάθετε μαζί μας! 
Οργάνωση-παρουσίαση: Σύλλογος εθελοντών “ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ”

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 18 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β

20:00-21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Jazz με ανακυκλώσιμα υλικά για μικρούς και μεγάλους!»
Οργάνωση-παρουσίαση: Ε.Ε.Α.Α. –“ Voyage Jazz Group”  
του Αλέξανδρου Χρηστίδη

ΑΥΛΗ Π.Ε.Ν.

Κυριακή 6 Μαϊου 2018



Κρέμου 128, 176 75 Καλλιθέα, τηλ.: 2109521728, 2109560735
fax.: 2109521735, www.pen-kallithea.gr, info@pen-kallithea.gr
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Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαϊου 2018
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ
Σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στο κεντρικό μας περίπτερο, σας περιμένουν 
πολλά-πολλά παιδικά βιβλία και παιχνίδια, καθώς και καλοκαιρινά διακοσμητικά, 
που μπορείτε να αγοράσετε σε καταπληκτικές τιμές!!!

«Ο …. ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Π.Ε.Ν!»
Και τις δύο μέρες του Φεστιβάλ θα υπάρχει ενημερωτικό σταντ, με πληροφοριακό 
υλικό, όπου θα δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, σε “κουίζ Ανακύκλωσης”, 
κερδίζοντας μικρά συμβολικά δωράκια!
Οργάνωση: Ομάδα Ε.Ε.Α.Α.

Ζώντας καθημερινά στην πόλη, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, το λιγοστό αστικό 
πράσινο, την άσφαλτο που καίει το καλοκαίρι, αναζητάμε με αγωνία την επανα-
σύνδεσή μας με τη φύση.
Γι΄αυτό, ανοίγουμε τις πόρτες του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου και στον 
κήπο των 6 στρεμμάτων, συναντάμε τα ζώα του δάσους, κατασκευάζουμε ζωάκια 
και δέντρα από ανακυκλώσιμα υλικά, γινόμαστε μικροί εξερευνητές, παίζουμε το 
κυνήγι του θησαυρού, μπαίνουμε στο διαστημόπλοιο για να σώσουμε τον πλανή-
τη μας, ακούμε αφήγηση παραμυθιών για τον ερχομό της άνοιξης, βαφόμαστε 
όποιο ζώο διαλέξουμε, μιμούμαστε τα ζώα μέσα από ηχοκινητκό παιχνίδι γιόγκα, 
μαθαίνουμε πώς θα κάνουμε ανακύκλωση για να προστατεύσουμε τη φύση, βλέ-
πουμε καραγκιόζη, παίζουμε και χορεύουμε jazz με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαΐου, 17:00 - 21:00
Περπατώ εις το δάσος!

ΧΟΡΗΓΟΙ


