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Τεχνοκαμώματα 1 (για παιδιά 2,5 - 4 ετών) 

Με όχημα την τέχνη ξεκινάμε ένα δημιουργικό ταξίδι καλλιτεχνικής 

εξερεύνησης που στόχο έχει την απόλαυση των αισθήσεων και τη χαρά 

της δημιουργίας. Ερεθίσματα θα δοθούν μέσα από τη ζωγραφική με 

διάφορα υλικά, τη γλυπτική με πηλό, το κολάζ και τις κατασκευές. 

Συχνότητα: 1 ώρα την εβδομάδα (Κάθε Τρίτη 18:00-19:00) 

 

Τεχνοκαμώματα 2 (για παιδιά 5 - 7 ετών) 

Στο εργαστήρι Τεχνοκαμώματα 2, τα παιδιά θα εξερευνήσουν τη 

δημιουργικότητά τους ερχόμενα σε επαφή με διάφορα υλικά και 

χρώματα. Στόχος είναι να ανακαλύψουν μέσα από τη ζωγραφική, τη 

γλυπτική, τη χειροτεχνία, το κολάζ κ.α, τον πλούτο της εικαστικής τέχνης 

και να εξοικειωθούν με την ιστορία της τέχνης μελετώντας το έργο 

σπουδαίων καλλιτεχνών. 

Συχνότητα: 1 ώρα την εβδομάδα (Κάθε Πέμπτη 17:00-18:00) 

 

Μουσική εξερεύνηση (2,5-4 ετών) 

Τα παιδιά εξερευνούν τον παραμυθένιο κόσμο της μουσικής! 

Στη Λιλιπούπολη  η Νηπιαγωγός (Χριστίνα Τσαχά) χρησιμοποιεί ως 

πόλο έλξης παιδικά παραμύθια και ιστορίες, ώστε με την  καθοδήγηση 

του μουσικού (Ξάκη Σταύρου) τα παιδιά να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο 

εκφοράς μελωδικών και ρυθμικών  μοτίβων, να τραγουδήσουν και να 

παίξουν κρουστά όργανα και μουσικά παιχνίδια. 

Στόχος του τμήματος είναι ο συντονισμός της αίσθησης της ακοής και 

της όρασης με την κίνηση και το διαλεκτικό.  

Συχνότητα: 1 ώρα την εβδομάδα (Κάθε Τρίτη 17:00-18:00) 

 

Μουσική εξερεύνηση (5-7 ετών) 

Με τη δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος στο οποίο κυριαρχεί 

η βιωματική μάθηση και το παιχνίδι, τα παιδιά θα ακούσουν μουσικές 

από άλλους πολιτισμούς και θα  γνωρίσουν τα μουσικά είδη. Κλασική, 
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παραδοσιακή, pop, τζαζ, metal, rock, blues, λαϊκά, έντεχνη, latin και 

πολλά άλλα. 

Με ακρόαση, ψυχοκίνηση  και ζωγραφική και καθοδηγητές το μουσικό 

(Σταύρο Ξάκη) και τη νηπιαγωγό (Χριστίνα Τσαχά)θα προσεγγίσουν 

γνωστά, αντιπροσωπευτικά κομμάτια από το κάθε είδος, συνδέοντας τον 

ήχο με βιώματα, εικόνες και ιστορίες. 

Στόχος του τμήματος είναι να κατακτήσουν μουσικές δεξιότητες και 

γνώσεις, να εξοικειωθούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν 

ώστε να είναι έτοιμα από μουσική άποψη για «τυπική» μουσική 

διδασκαλία.  

 

Συχνότητα: 1 ώρα την εβδομάδα (Κάθε Πέμπτη 18:00-19:00) 

 

Functional Training Kids Teens & Pre-teens Functional Fitness 

Training (Λειτουργική γυμναστική για παιδιά, προ έφηβους και έφηβους) 

Με αυτό το είδος γυμναστικής εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή του 

παιδιού/νέου σε μια πρωτότυπη και κεφάτη δραστηριότητα, η οποία 

συνδυάζει μουσική και κίνηση με την χρήση διαφόρων γυμναστικών 

οργάνων κατάλληλων για την παιδική ή την εφηβική ηλικία   και με 

απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των 10 φυσικών δεξιοτήτων: Δύναμη, 

Εκρηκτικότητα, Ταχύτητα, Αντοχή, Σθένος, Ευκαμψία, Ευλυγισία, 

Συντονισμό, Ισορροπία, Ακρίβεια αλλά και την ενίσχυση της  

κοινωνικότητας του παιδιού και την δημιουργία υγιεινών συνήθειων  που 

θα το συντροφεύουν  για μια ζωή. 

Συχνότητα: 2 ώρες την εβδομάδα (Κάθε Δευτέρα 19:00- 20:00 και 

Τετάρτη 17:00 – 18:00) 

 

Balance Fitness Kids & Teen (Πρόγραμμα Ασκήσεων Ισορροπίας για 

παιδιά και εφήβους) 

Πρόγραμμα με ασκήσεις και παιχνίδια ισορροπίας με τη  χρήση 

κατάλληλων γυμναστικών οργάνων (τραμπολίνο, δίσκοι ισορροπίας 

κλπ.) ή  χωρίς όργανα (βασισμένο στο ασκησιολόγιο της yoga for Kids & 

Teen).  Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μυών, η 

σταθεροποίηση της στάσης του σώματος, η αύξηση της κινητικότητας 

και εν τέλει η ανάπτυξη της ιδιοδεκτικότητας, μιας ικανότητας του 

σώματος να ερμηνεύει   και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη 

θέση του στο χώρο.  
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Συχνότητα: 2 ώρες την εβδομάδα (Κάθε Δευτέρα 18:00- 19:00 και 

Τετάρτη 18:00 – 19:00) 

 

Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Στόχος του club είναι να προσεγγίσει με βιωματικό και ολιστικό τρόπο 

έννοιες των επιστημονικών πεδίων που ορίζονται ως “STEM” (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). Επίσης, να αναπτύξει τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών, αλλά και δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 

 

Ρομποτική 1 (5 - 7 ετών) 

Το πρόγραμμα θα βάλει τα παιδιά στον κόσμο της ρομποτικής και του 

αλγοριθμικού τρόπου σκέψης! Tο BeeBot, η “έξυπνη μέλισσα”, είναι ένα 

προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου για χρήση από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας καθώς και Α' & Β' Δημοτικού 

Συχνότητα: 1 φορά 2 ώρες την εβδομάδα  

  

Ρομποτική 2 (8 - 12 ετών)  

Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν έξυπνα 

ρομπότ. Μέσα απο την ενασχόληση τους αναπτύσσουν δεξιότητες 

συνδυάζοντας τις Φυσικές επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Ένα πρόγραμμα κατάλληλο για μαθητές Δημοτιού που μπορεί να 

υποστηρίξει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εποικοδομητικής 

μάθησης (constructive learning) όπου τα παιδιά μέσω τις ενεργούς 

συμμετοχής τους στην διαδικασία κατασκευής ρομπότ καλούνται να 

επιλύσουν προβλημάτα.  

Συχνότητα: 1 φορά 2 ώρες την εβδομάδα  
 


