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Τη φετινή άνοιξη, όλοι εµείς στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο αποφασίσαµε 
να µοιραστούµε µαζί σας τη χαρά της δηµιουργίας, του παιχνιδιού 
και της ανεµελιάς.

Γιατί , 103 ολόκληρα χρόνια που λειτουργεί το Π.Ε.Ν. έχουµε µάθει καλά 
τι χρειάζονται τα παιδάκια και πώς να τα οδηγούµε στο δρόµο 
της προσχολικής αγωγής µέσα από γέλια, παιχνίδια και τραγούδια.

Σας καλούµε στο «1ο Παιδικό Φεστιβάλ» που ετοιµάσαµε µε πολύ αγάπη 
για όλα τα παιδάκια ενώνοντας παραµύθια µε νότες, πολύχρωµες κορδέλες 
µε  καραγκιόζη, χάρτινες κατασκευές µε µουσική και τραγούδια. 

Και στους γονείς, προσφέρουµε λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης 
την ώρα που οι µικροί θησαυροί µας θα ζωγραφίζουν, θα κάνουν κατασκευές, 
θα παρακολουθούν µαριονέτες, θα συµµετέχουν σε µουσικοκινητικά παιχνίδια 
ή θα µεταµορφώνονται µε face-painting σε ήρωες και νεράιδες.

Σας περιµένουµε λοιπόν για να διασκεδάσουµε

µε όνειρα…

µε νότες…

µε παραµύθια…



ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

«Παραµύθια µυθικά µε νεράιδες και ξωτικά»
Παραµύθια και µύθοι από την προφορική παράδοση µας ταξιδεύουν σε 
κόσµους µαγικούς. Μικρά ζωάκια, νεράιδες και ξωτικά, άνθρωποι µε σοφία 
και συναίσθηση µας µιλούν για την αγάπη, τη φιλία και εξυµνούν την αξία 
της ανθρώπινης ζωής και της φύσης.
Αφήγηση-σχεδιασµός: Οµάδα «ΜΥΘΟΣ» (Γιώργος Ευγενικός, Πέγκυ 
Καραγιάννη, Βιργινία Κοκκίνου, Καλλιόπη Λιαδή, Ειρήνη Νικολακοπούλου, 
Εµµανουήλ Παλλιάκης, Ντόρα Τσιµαχίδου)

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

«1,2,3….φύγαµε για παραλία!!!»
Οι µικρότεροι φίλοι µας θα παρακολουθήσουν αφήγηση παραµυθιών σχετικά 
µε τη θάλασσα και θα τραγουδήσουµε για καράβια και καβουράκια!!!
Τα πιο µεγάλα παιδιά µετά την αφήγηση θα ζωγραφίσουν τους ήρωες των 
παραµυθιών και δοθεί έπαινος για τις καλύτερες ζωγραφιές!!!
Αφήγηση-συντονισµός: Ελπίδα Λαγοπάτη

ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

«Οι µεταµορφώσεις ενός µπαλονιού»
Πολύχρωµα µπαλόνια µεταµορφώνονται σε ζωάκια, αντικείµενα, κ.λ.π.
Οργάνωση-παρουσίαση: οµάδα POLY PARTY

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

«Γύρω-γύρω στην αυλή, παίζουµε όλοι µαζί»
Οµαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες στην καταπράσινη αυλή µας.
Οργάνωση-παρουσίαση: οµάδα POLY PARTY

11:30-12:15

12.15-13.00

11:30-12:00

12:00-13:00

Αίθουσα 14β 

Αυλή

Αυλή

Σάββατο 23 Μαΐου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

«Καλοκαιρινές κατασκευές από χαρτί»  από τις παιδαγωγούς του Π.Ε.Ν.

10:00-11:30

10:30 -12:00

Αίθουσα 14α

Αίθουσα 18α
και

Αίθουσα 18γ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

«Στα κύµατα της θάλασσας περπάτησα»
Τα παιδιά µέσα από παιχνίδια που συνδυάζουν την κίνηση και τη µουσική θα 
έρθουν σε επαφή µε βασικές έννοιες της µουσικής. Με τη χρήση κρουστών 
οργάνων, οι µικροί µας φίλοι θα προσεγγίσουν βιωµατικά τη µουσική 
δηµιουργία, θα τραγουδήσουν, θα κινηθούν στο ρυθµό της µουσικής, θα 
ακούσουν µια ηχοϊστορία και θα ταξιδέψουν µε τη φαντασία τους στη χώρα 
των ήχων…
Με την Αναστασία Χατζηπαύλου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Οι µύθοι του Αισώπου» 
µε µαριονέτες από τον θίασο «ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ».
Οργάνωση-επιµέλεια: Βασίλης Αθανασάκης

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

«Ένα πιάτο… γεµάτο χρώµατα»
Πρόγραµµα για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα διατροφικής 
συµπεριφοράς µέσα από οµαδικές-διαθεµατικές δραστηριότητες.
Οργάνωση-επιµέλεια: Πέτρος Τραντάς

18:00-19:30

18:00 -19:30

18:00 -19:30

Αίθουσα 18γ

Αίθουσα 15
ή αυλή

Αίθουσα 18α

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

«Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι» από τον θίασο Αθανασίου

Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Ν.

Μουσική βραδιά µε λαϊκά και ρεµπέτικα τραγούδια µε την Ορχήστρα 
του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζοµένων OTE Νοµού Αττικής.
Τραγουδούν: Παύλος Καρποδίνης, Κική Γιαµπουρά, Θανάσης Παπαβασιλείου, 
Αντριάνα Κόλλια, Τζίνα Καλαµοίρη, Θοδωρής Αντωνίου.

Και όλο το απόγευµα …δωρεάν «ποπ κορν» για τα παιδάκια!!!

20:00-21:00

21:00

Κυριακή 24 Μαΐου

18:00-19:30 Αίθουσα 14α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

«Καλοκαιρινές κατασκευές από χαρτί» από τις παιδαγωγούς του Π.Ε.Ν.

10:00-11:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

«Καλοκαιρινές κατασκευές από χαρτί» από τις παιδαγωγούς του Π.Ε.Ν.

Αίθουσα 18α και
Αίθουσα 14α

11:00 -12:30 ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

«Μουσικοί δρόµοι»
Με όχηµα τη µουσική θα ταξιδέψουµε παρέα µε όργανα, ρυθµούς, µελωδίες, 
παιχνίδια και ηχοϊστορίες. Ήχος και κίνηση, ρυθµός και διάδραση .
Οργάνωση-παρουσίαση: Αικατερίνη Καπράλου

Αίθουσα 18γ

11:30-12:15

12.15-13.00

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

«1,2,3….φύγαµε για παραλία!!!»
Οι µικρότεροι φίλοι µας θα παρακολουθήσουν αφήγηση παραµυθιών σχετικά 
µε τη θάλασσα και θα τραγουδήσουµε για καράβια και καβουράκια!!!
Τα πιο µεγάλα παιδιά µετά την αφήγηση θα ζωγραφίσουν τους ήρωες των 
παραµυθιών και δοθεί έπαινος για τις καλύτερες ζωγραφιές!!!
Αφήγηση-συντονισµός: Ελπίδα Λαγοπάτη

Αίθουσα 14β 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

«Καλοκαιρινές κατασκευές από χαρτί»  από τις παιδαγωγούς του Π.Ε.Ν.

18:00-19:30 Αίθουσα 14α

Και όλο το απόγευµα …δωρεάν «µαλλί της γριάς» για τα παιδάκια!!!

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

«Χορευτικά παιχνιδίσµατα»
Παιχνίδια latin χορών – zumba για όλους, µικρούς και µεγάλους
Οργάνωση-παρουσίαση: Σχολές χορού “Latin 4U”-Φίλιππος Τράγκας

18:30-19:30 Αίθριο κτιρίου 
15

Αυλή

Αυλή

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

«Παιχνίδια και γέλια στην αυλή»
Μουσικοκινητικά παιχνίδια και face-painting στα παιδιά.
Οργάνωση-επιµέλεια: ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΜΗ Πειραιά

11:30-13:00 Αυλή

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

«Παιχνίδια φυσικής αγωγής»  
Οργάνωση-παρουσίαση: Τζωρτζίνα Παυλοπούλου

18:00-19:30 Αυλή

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

«Γύρω-γύρω στην αυλή, παίζουµε όλοι µαζί» 
 Οργάνωση-επιµέλεια:  οµάδα POLY PARTY

18:00 -19:30 Αυλή

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
Συµµετέχουν τα χορευτικά τµήµατα των συλλόγων:
-ΗΓΕΧΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – παιδικό τµήµα
-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ, ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

20:00-21:00 Αυλή  

Σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση παιδικού βιβλίου προσχολικής ηλικίας σε συνεργασία 

µε το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΚΙΝΗΣΗ – κατάστηµα Καλλιθέας.


