Ελάτε να Παίξουμε!
Και μέσα από το Παιχνίδι
να γνωρίσουμε τον εαυτό μας,
τους γύρω μας, τον κόσμο ολόκληρο!

Δευτέρα
17:30-18:30
Παίζουμε στα
Αγγλικά
(2-4 ετών)
18:30-19:30
Παίζουμε στα
Αγγλικά
(4-6 ετών)

Τρίτη
17:30-18:30
Μικροί
εξερευνητές
(6-18 μηνών)
18:30-19:30
Μικροί
εξερευνητές
(2-4 ετών)

Ομάδες 2022- 2023*
(ισχύει από 01/10/2022 έως 30/6/2023)
Τετάρτη
Πέμπτη
17:30-18:30
17:30-18:30
Παίζουμε με την
Μαθήματα Χαράς
κίνηση
(1-2 ετών)
(1-2 ετών)
18:30-19:30
18:30-19:30
Παίζουμε με την
Μαθήματα Χαράς
κίνηση
(2-4 ετών)
(2-4 ετών)

Παρασκευή
18:00- 20:00
Ομάδες
γονέων

Σάββατο
10:00-12:00
Ο γύρος του
κόσμου
(family day)

-Παίζουμε με την κίνηση (Move and Plαy)
Ένα εργαστήρι κίνησης όπου μέσα από πειραματισμούς με το σώμα, διαδρομές στο χώρο, εξερευνήσεις στο ρυθμό και τις
αισθήσεις τα παιδιά παρέα με τους συνοδούς τους θα χορέψουν, θα παρατηρήσουν, θα ακούσουν, θα ανακαλύψουν και θα
θα φροντίσουν σώμα, καρδιά και μυαλό.
-Μικροί εξερευνητές (Heuristic n’ Loose Parts Play)
Κάθε φορά κάτι καινούργιο υπάρχει για να ανακαλύψουν, να δοκιμάσουν, να αισθανθούν και φυσικά να μάθουν οι μικροί
μας φίλοι ανάλογα την ηλικία τους σε ένα περιβάλλον γεμάτο πολυαισθητηριακά ερεθίσματα.
-Μαθήματα Χαράς (Play with Joy)
Ένα εργαστήριο γεμάτο γέλια, παιχνίδια, χορό, τραγούδια, χρώμα και αγκαλιές. Είναι τα μαθήματα εκείνα που μας
μαθαίνουν πως η χαρά κρύβεται στα πιο απλά πράγματα.
-Παίζουμε στα Αγγλικά (Play n’ Learn)
Όσο πιο μικρά έρχονται τα παιδιά σε επαφή με μια ξένη γλώσσα τόσο πιο εύκολη είναι η εκμάθησή της αργότερα. Όταν
αυτή γίνεται μέσα από φανταστικές δραστηριότητες παιχνιδιού το αποτέλεσμα ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους!
-Ο γύρος του κόσμου (Multisensory and Μessy Play)
H ομάδα μας κάθε φορά ταξιδεύει σε ένα διαφορετικό μέρος του κόσμου και το γνωρίζει μέσα από δραστηριότητες που
χρησιμοποιούν και τις 5 αισθήσεις μας.
-Ομάδες Γονέων (Parents support group)
Τα παιδιά δεν έρχονται με οδηγίες χρήσης και τα πρώτα χρόνια μοιάζουν πολλές φορές χαοτικά και δύσκολα. Μέσα από
την ομάδα υποστήριξης γονέων μοιραζόμαστε τις δυσκολίες μας, συζητάμε και ακούμε ιδέες που ίσως μας βοηθήσουν στο
νέο μονοπάτι που ονομάζεται γονεϊκότητα.

Κάρτα Μέλους Playgroup**
Με την κάρτα μέλους εξασφαλίζετε συμμετοχή με μειωμένο αντίτιμο σε δράσεις και εκδρομές που διοργανώνουμε σε
πάρκα, θέατρα, μουσεία, σινεμά κλπ.
30 € ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια (15€ για ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ)
*Συμμετοχή 50€ το μήνα ανά εργαστήριο, 30€ κάθε επιπλέον εργαστήριο. Ημερήσια συμμετοχή 15€
**Η κάρτα φίλου δίνεται δωρεάν με την εγγραφή σε οποιοδήποτε μηνιαίο πρόγραμμα
Έως 10 παιδιά σε κάθε ομάδα. Έως 15 παιδιά στη family day. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις που ισχύουν για αδέλφια

www.playgroup.gr
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων 210 6090770

Κυκλάδων 61 και Μάρκου Μπότσαρη 10, Αγία Παρασκευή Τ.Κ 153 41
info@playgroup.gr

Playgroup Hellas

