
SUMMER CAMP

JOIN THE JUNGLE
EXPERIENCE! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

18 Ιουνίου - 6 Ιουλίου



1. Crafty minds

 ǋΧρώματα, ξυλομπογιές, πινέλα,  
Βάλε φαντασία και έλα!

Μέσα από μία υπέροχη διαδικασία δημιουργίας, εξερεύνησης 

και ανακάλυψης οι κατασκηνωτές μας θα έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τον μικρό καλλιτέχνη που κρύβουν μέσα τους και να 

αναπτύξουν μια αίσθηση καινοτομίας! 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πειραματιστούν και να ταξιδέψουν με 

διάφορες καλλιτεχνικές περιπέτειες στη ζούγκλα της φαντασίας 

τους δημιουργώντας ομαδικές και ατομικές εργασίες.

2. Mad scientists
 ǋΤρελοί επιστήμονες σε δράση!

Στο Jumanji Summer Camp αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι 

γεννημένοι επιστήμονες! Δημιουργικές STEAM δραστηριότητες 

που καλλιεργούν την ακριβή παρατήρηση, την αποτελεσματική 

συνεργασία και την κιναισθητική αντίληψη θα αυξήσουν το 

ενδιαφέρον των κατασκηνωτών προς την επιστήμη.

Ηφαίστεια που εκρήγνυνται, λαβύρινθοι με μαγνήτες, γέφυρες 

από καλαμάκια, μπαταρίες που χορεύουν, αλεξίπτωτα και 

ουράνια τόξα περιμένουν τους μικρούς μας εξερευνητές που θα 

αποτελέσουν τους πρωτοπόρους του αύριο!

3. Hungry explorers
 ǋΜπαίνουμε στην κουζίνα και εξερευνούμε!

Για τις περιπέτειες που μας επιφυλάσσει το camp πρέπει 

να είμαστε γεμάτοι ενέργεια! Οι μικροί μας μαθητές θα 

ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους ψιλοκόβοντας λαχανικά, 

ανακατεύοντας σοκολάτες, προσθέτοντας αλάτι, πλάθοντας 

ζυμαράκι και γλύφοντας λερωμένα νόστιμα δαχτυλάκια! 

Ταυτόχρονα, τα παιδιά θα ενημερωθούν για βασικά στοιχεία 

διατροφής και πώς να αποκτήσουν σωστές διατροφικές 

συνήθειες.

Μπαίνοντας με κέφι και θάρρος στην κουζίνα θα ανακαλύψουν 

πως η μαγειρική δεν είναι αγγαρεία αλλά ένας άλλος τρόπος 

να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να προσφέρουν 

γαστρονομικές απολαύσεις στον εαυτό τους και στους άλλους.

4. Trouble in the 
Jungle

 ǋΕυκαιρία για εκτόνωση!
Η αυλή του σχολείου μας μεταμορφώνεται σε ζούγκλα όπου 

τα παιδιά τρέχουν, ισορροπούν, εξερευνούν και μαθαίνουν να 

διαχειρίζονται το σώμα και τη δύναμή τους.

Παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως τσουβαλοδρομίες, 

αγαλματάκια, επιτραπέζια όπου τα παιδιά είναι τα πιόνια, επίλυση 

γρίφων, αγώνες ισορροπίας και πολλά άλλα απελευθερώνουν 

την ενέργεια των κατασκηνωτών και όλα αυτά χρησιμοποιώντας 

την Αγγλική γλώσσα.
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5. Drama

 ǋΓινόμαστε ηθοποιοί και μεταμορφωνόμαστε σε 
άλλους χαρακτήρες!

Το θεατρικό παιχνίδι ξεκινάει και στόχος του είναι να μάθουμε 

να ελισσόμαστε, να υιοθετούμε στοιχεία διαφορετικών 

προσωπικοτήτων και να βιώνουμε χωρίς ντροπές και φόβο τα 

συναισθήματα ηρώων της φαντασίας μας! Η αποτελεσματική 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των επιθυμιών 

των παιδιών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

κοινωνικοποίηση τους.

6. Shady games

 ǋΜπορεί να έχει ζέστη, αλλά εμείς παίζουμε 
στην σκιά!

Τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, θα διοχετεύσουμε τη 

δημιουργικότητα και την ενέργειά μας σε μέρη σκιερά και 

κατάλληλα για δραστηριότητες εσωτερικού χώρου.

Από μικρές χορογραφίες για να αποσπάσουμε όσους θέλουν να 

μας εμποδίσουν να σώσουμε το Jumanji μέχρι τη δημιουργία 

της δικής μας μακέτας της ζούγκλας που προσπαθούμε να 

διατηρήσουμε ανέπαφη, θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο 

μας στη δροσιά.

7. Survival tips

 ǋΠώς μπορώ να επιβιώσω στη φύση;
Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τη φύση, είναι απαραίτητο να 

γνωρίζεις τα μυστικά της επιβίωσης.

Ο προσανατολισμός, η επικοινωνία από απόσταση με μυστικά 

σήματα, και ο τρόπος διαχείρισης κρίσεων είναι απαραίτητες 

δεξιότητες που πρέπει κάθε εξερευνητής να διαθέτει.

Στόχος είναι να τις εξασκήσουν τα παιδιά μέσω διασκεδαστικών 

δραστηριοτήτων, όσο πιο κοντά γίνεται στη φύση.
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8. Charades
 ǋΠαίζουμε παντομίμα με τις λέξεις των 

Αγγλικών! Ποια ομάδα θα κερδίσει;
Όσο κυνηγούμε την περιπέτεια στην ζούγκλα, δεν ξεχνάμε πώς να 

χειριζόμαστε το λεξιλόγιο των Αγγλικών που έχουμε μάθει και να 

δραματοποιούμε τις λέξεις και τις πράξεις που βλέπουμε. 

Είτε με τα σώματά μας, είτε με τη βοήθεια ζωγραφικής και 

μαριονετών, η δική μας ομάδα θα πρέπει να μαντέψει ποια λέξη 

αναπαριστούμε προκειμένου να προπορευθεί. 

Η ομαδική δουλειά και η δημιουργικότητα είναι στο προσκήνιο 

της δραστηριότητας αυτής.

9. Treasure hunt
 ǋ Η περιπέτεια ξεκινάει με ένα μυστηριώδες 

κυνήγι θησαυρού!
Τι θα ήταν μια περιπέτεια στη ζούγκλα του Jumanji χωρίς ένα 

κυνήγι θησαυρού; Τα παιδιά θα ακολουθήσουν στοιχεία, θα 

λύσουν γρίφους και θα περάσουν δοκιμασίες προκειμένου να 

ανακαλύψουν τη μυστική τοποθεσία των κρυμμένων κειμηλίων 

στην ειδικά διαμορφωμένη «ζούγκλα» της αυλής μας.

Στόχος είναι τα παιδιά να εξασκήσουν τις επαγωγικές τους 

ικανότητες και να συνεργαστούν για να οδηγηθούν στους 

κρυμμένους θησαυρούς.

10. Survival of the 
fittest

 ǋΠοιος είναι ο πιο δυνατός;
Τα παιδιά θα συναγωνιστούν στη ζούγκλα του Jumanji σε ειδικά 

διαμορφωμένους στίβους και μέσα από τρέξιμο, ρίψεις και 

άλματα θα αναπτύξουν ικανότητες όπως η ταχύτητα, η δύναμη 

και η ευλυγισία.

Ένας συνδυασμός αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού (στίβος) 

θα διασκεδάσει τους μικρούς μας ήρωες! 
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11. Dinos vs Rhinos
 ǋ Ο αγώνας ξεκινάει! Ας κερδίσει ο καλύτερος!

Τα παιδιά θα συναγωνιστούν σε μερικές αθλοπαιδιές, όπως είναι 

το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το χάντμπολ.

Μέσα από τις αθλοπαιδιές αναπτύσσεται το ομαδικό πνεύμα των 

παιδιών καθώς και η συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου.

12. Fireball
 ǋΠοια ομάδα θα καταφέρει να 
 παραμείνει στο γήπεδο;

Το παιχνίδι που δημιουργήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη και 

αγαπήθηκε από όλους τους μαθητές μας.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η παραμονή της ομάδας στον χώρο 

του γηπέδου, με παράλληλη αποβολή των παικτών της αντίπαλης 

ομάδας.

Αναπτύσσονται συγκεκριμένες ικανότητες όπως η ταχύτητα, 

η ταχύτητα αντίδρασης, η ευκινησία, η εκρηκτικότητα, η 

επιδεξιότητα, η αποφασιστικότητα, η ευστοχία, καθώς και η 

ομαδικότητα.

13. Orienteering
 ǋΠου βρίσκομαι; Διαβάζω τους χάρτες και 

βρίσκω το δρόμο μου!
Το orienteering είναι ένα άθλημα προσανατολισμού.

Χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι χάρτες και τα παιδιά θα 

πρέπει να περάσουν από όλα τα σημεία ελέγχου στη σωστή σειρά.

Τα παιδιά αναπτύσσουν τις διανοητικές τους ικανότητες, την 

αντίληψη και τον προσανατολισμό.

14. Feed the monkey
 ǋΗ μαϊμού πείνασε ποιος θα  

προλάβει να την ταΐσει;
Ένα πρωτότυπο παιχνίδι όπου οι μαθητές χωρίζονται σε δύο 

ομάδες.

Αρχικά θα πρέπει από κάποια απόσταση να γεμίσουν τις 

«σακούλες με τροφή» και στη συνέχεια να ταΐσουν τη μαϊμού 

βάζοντας το «φαγητό» στο στόμα της.

Το πρώτο κομμάτι γίνεται προσπαθώντας με τα μπαστούνια του 

χόκεϊ να γεμίσουν τις ειδικές σακούλες που είναι σε κοντινή 

απόσταση με μπάλες, που είναι η τροφή.

Μόλις καταφέρουν να γεμίσουν τις σακούλες, τρέχουν προς το 

στόμα της μαϊμούς που είναι ένα καλάθι και θα προσπαθήσουν 

από κοντινή απόσταση να βάλουν όλες τις μπάλες μέσα.
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15. Martial Arts
 ǋΠροπονούμαστε και μαθαίνουμε 
τα μυστικά των πολεμικών τεχνών!

Το Muay Thai ή Thai boxing (κατά την δυτική του ονομασία) είναι 

η εθνική πολεμική τέχνη της Ταϊλάνδης, η οποία δημιουργήθηκε 

για την προάσπιση της ελευθερίας του Ταϊλανδέζικου λαού και 

την αυτοάμυνα των πολεμιστών Thai.  Το Muay Thai είναι ένας 

διασκεδαστικός τρόπος για αγόρια και κορίτσια να βελτιώσουν τη 

φυσική τους κατάσταση, να ενισχύσουν την ικανότητα εστίασης 

τους και να κοινωνικοποιηθούν. Μέσω της προπόνησης αυτής το 

παιδί αναπτύσσει θέληση για συνεχή επιτυχία, αποκτά καλύτερη 

γνώση των ικανοτήτων του, κατακτά την αυτοπειθαρχία και 

αυξάνει την αυτοεκτίμηση του.

16. Swimming
 ǋΚολυμπάμε και δροσιζόμαστε!

Η κολύμβηση χαρακτηρίζεται ως το ιδανικότερο άθλημα που 

βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην καλή κατάσταση της υγείας και στη 

σωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Με τα μαθήματα κολύμβησης τα παιδιά διασκεδάζουν, 

εξοικειώνονται με το υγρό στοιχείο, μαθαίνουν την τεχνική σε όλα 

τα στυλ κολύμβησης, βελτιώνουν την τεχνική τους και την φυσική 

τους κατάσταση. 

Το πρόγραμμα της κολύμβησης υλοποιείται από εξειδικευμένους 

γυμναστές – ναυαγοσώστες της Πρότυπης Κολυμβητικής 

Ακαδημίας Ωραιοκάστρου.  

17. Capoeira
 ǋΧορεύουμε και κινούμαστε  
με βραζιλιάνικο αέρα!

Τα παιδιά χορεύουν, διασκεδάζουν, κάνουν ευέλικτες κινήσεις 

που συνοδεύονται από τον ρυθμό παραδοσιακών οργάνων της 

Βραζιλίας.

Μέσα από στοιχεία μάχης, χορού, αυτοέκφρασης, παιχνιδιού 

και μουσικής, η capoeira έχει ως στόχο να αναπτύξει την 

αυτοπεποίθηση και τη θετική σκέψη των παιδιών, ενώ 

ταυτόχρονα μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα σε μια ομάδα και 

να επικοινωνούν μεταξύ τους.
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18. Clay-messy play
 ǋΜία βουτιά στη φαντασία! Γιγάντιοι λαβύρινθοι από πηλό και Messy Play!

Οι κατασκηνωτές μας θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν ένα γιγάντιο λαβύρινθο από πηλό και να παρασυρθούν σε μία δημιουργική 

Jumanji περιπέτεια καθώς θα ακολουθήσουν το μονοπάτι προς το κέντρο του. 

Επίσης θα πειραματιστούν με αισθητηριακά υλικά όπως κορν φλάουερ, σόδα, λεμόνια, άμμο, χρώματα, πηλό και πάγο! 

Θα δημιουργήσουν την δική τους κινούμενη άμμο, θα χρωματίσουν τον πάγο και θα πειραματιστούν καθώς αυτός λιώνει και αλλάζει 

συνεχώς μορφές, θα απολαύσουν το φανταστικό παιχνίδι των χρωμάτων και θα φτιάξουν μαμούθ από φυσικό πηλό!

7

SUMMER CAMP



 � Επιβίωση
Παιχνίδια επιβίωσης στη ζούγκλα

 � Στίβος Περιπέτειας

 � Orienteering 
Μαθήματα προσανατολισμού

 � Κυνήγι Θησαυρού

 ●Κολύμβηση
εκμάθηση στο κολυμβητήριο 
Ωραιοκάστρου

 ●Capoeira

 ●Πολεμικές Τέχνες

 < Εικαστικές Δημιουργίες

 < Θεατρικά Παιχνίδια

Ωραιόκαστρο 
 2310 699.900
M andreadis.school 
yandreadis-school.gr

Περίοδοι

Δράσεις:

Α’ 18-22 Ιουνίου
Β’ 25-29 Ιουνίου
Γ’ 2-6 Ιουλίου

 ★Μαγειρική

 ★Πειράματα

 ★Παιχνίδια 
Δράσης

 ★Δημιουργίες με 
Πηλό
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