
 

 

 

 

 

 IGLOO CAFΕ  
Το αγαπημένο μας Cafe μάς περιμένει για μια αλμυρή ή γλυκιά στάση 

ανάπαυσης κι ανεφοδιασμού.Με τα υπέροχα ροφήματα και τα μοναδικά  

σπιτικά γλυκά, φτιαγμένα από τις οικογένειες των μαθητών μας.  

Στην Τραπεζαρία -  Ισόγειο 

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΤΑΡΑΝΔΟΥ 
Ο Άλφι, ο τάρανδος, έχει ένα όνειρo! θα τον βοηθήσεις να το πραγματοποιήσει; 

Μια ιστορία γεμάτη λαχτάρα και πολλές αποστολές που θα αναλάβουν τα παιδιά, 

θα μας ταξιδέψουν να ζήσουμε το πνεύμα των  Χριστουγέννων!  

Στο Β1-Ισόγειο  Για μαθητές Ν-Α-Β-Γ  ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

DEUTSCHER GESCHMACK 
Η παραδοσιακή ψησταριά μας με τα πιο γευστικά σουβλάκια! 

Λίγο πιο δίπλα υπέροχο ζεστό αρωματικό κρασί με γερμανική συνταγή! 

ΕΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Γράψε μας τη δική σου ευχή για την Αρκτική! 

Στην αυλή - Ισόγειο   

ALL FOR BLUE 

Ο οργανισμός “All for Blue” έρχεται στο σχολείο μας!  

Μας ενημερώνει γα τις «μπλε» δράσεις του και στο stand τους βρίσκουμε 

υπέροχα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον, που μας βοηθούν να μειώσουμε το 

πλαστικό στην καθημερινή μας ζωή.All for blue and blue for all! 

Στο στεγασμένο μέρος της αυλής - Ισόγειο 

 ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ 

 “Σπάσε τον πάγο” κι έλα στο νέο αρκτικό τηλεπαιχνίδι. Δήλωσε συμμετοχή κι 

ετοιμάσου να περάσεις τις πιο διασκεδαστικές στιγμές!  

Ταχύτητα, συνεργασία, γνώσεις, τύχη και πολύ γέλιο… 

Στο Στ1 2ος ορ. – Για μαθητές Δ-Ε-Στ – ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΡΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!  
  Ας έχουμε τον νου μας πού και πού ψηλά…  

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Οι συνοικοδεσπότες μαθητές της Στ΄ τάξης φροντίζουν να μας ξεναγούν,  

να μας βοηθούν, να μας κερνούν!  Στην αυλή και … παντού !   

ΠEΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ και STEM δοκιμασία! 
Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί, μέσω του διαδραστικού πίνακα, στην παγωμένη 

Αρκτική και να την εξερευνήσουμε σε μία περιήγηση 360ο ! Επιπλέον το τμήμα 

Stem θα σας παρουσιάσει το φετινό του πρότζεκτ και θα σας βοηθήσει να 

πάρετε μέρος σε μια αποστολή! 

Στο Στ2  2ος όροφος  Από τις 5 έως τις 7 μ.μ. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SANTA TRACKER 
Θα καταφέρεις να βρεις τον Άγιο Βασίλη και τους βοηθούς του; Όλοι πρέπει να 

συνεργαστούν, για να μοιράσουν τα δώρα στην ώρα τους. Τάρανδοι και ξωτικά σε 

διασκεδαστικές αποστολές στους πάγους! 

Στο εργαστήριο Η/Υ 3ος όροφος 
Από τις 6.30 έως τις 8 μ.μ. 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΔΩΡΑ 
Πάρτε τον λαχνό σας απ΄ το Ισόγειο (ενυδρείο) και ανεβείτε 

στο Β2 1ος όροφος να δείτε τι κερδίσατε. Πολλοί λαχνοί κερδίζουν 

 και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα από τα όμορφα δώρα μας!  

Στο στεγασμένο μέρος της αυλής -Ισόγειο 

ΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ DRONE 
Ζήσε μία ιδιαίτερη περιπέτεια στους πάγους της Αρκτικής  

μέσα από το πιλοτάρισμα ενός Parrot drone. 

Στο εργαστήριο Η/Υ 3ος όροφος  Από τις 5 έως τις 6.20 μ.μ. 
Για μαθητές Γ-Δ  - ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

MΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
Το τμήμα χορωδίας-ορχήστρας και στη συνέχεια το τμήμα χορού 

παρουσιάζουν τα χριστουγεννιάτικα προγράμματά τους. 

Στις 5.15 και στις 7μ.μ.  

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΑΠΗΣ 
Υπέροχα δώρα, επιλεγμένα χριστουγεννιάτικα βιβλία, γούρια και χειροποίητα 

διακοσμητικά, από τους εθελοντές του οργανισμού. 

Στο πλατύσκαλο του 1ου ορόφου και στο Δ1   



 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ «Οι πολικές μπισκοτένιες αρκούδες σας εύχονται 

να έχετε περιβαλλοντική συνείδηση για το 2020»       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ   «Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής επισκέπτονται 

την Αρκτική δίνοντας 2020 οικολογικές ευχές μέσα από ένα ημερολόγιο» 

Στο Προνήπιο – Ισόγειο  Για μαθητές ΠΝ-Ν-Α Από τις 5 έως τις 8 μ.μ. 

POLARSTERN ESCAPE ROOM – ΑΠΟΣΤΟΛΗ MOSAIC 
Η επιστημονική ομάδα του παγοθραυστικού Polastern, στην οποία ανήκεις, 

κλείστηκε στο δωμάτιο “North Pole 1”. Θα καταφέρεις να βοηθήσεις την ομάδα 

σου και να βγεις, ώστε να συνεχίσεις τη μελέτη για την κλιματική αλλαγή;  

Στο Ε2 -1ος όροφος  Για μαθητές Γ-Δ-Ε   

  ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

XΑΝΤΡΟΥΛΕΣ…ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΕΣ 
Χαντρούλες λευκές μετατρέπονται σε υπέροχες χιονονιφάδες.  Πώς; 

Επιλέγω σχέδιο – Τοποθετώ τις χάντρες – Σιδερώνω! Έτοιμο ένα υπέροχο 

στολίδι για το δέντρο μου ή την πιο ξεχωριστή χριστουγεννιάτική μου κάρτα! 

Στο Ν2 – Από τις 6  έως τις 9 μ.μ. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
Ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα! Συμμαθητές μεταξύ σας, Γονείς προς 

παιδιά, Μαθητές προς Δασκάλους. Και μην ξεχνάτε πως μπορούμε να στείλουμε 

την κάρτα σας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. 

  Στον 2υ όροφο - έξω από το Δ3 

 ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ… ΞΑΝΑ 
Από 3-6 ευρώ αγοράζουμε βιβλία που έφτασαν από τις βιβλιοθήκες των 

σπιτιών μας και ανανεώνουμε τη συλλογή μας. Ανταλλάσσουμε, 

επαναχρησιμοποιούμε, βοηθάμε το περιβάλλον!   
Στο  Δ2 - 2ος όροφος      

ΣΩΣΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 
Ελάτε να παίξετε το επιδαπέδιο παιχνίδι τύχης και να σώσετε τα ζώα της 

Αρκτικής! Μπείτε σαν παρέα με τους φίλους σας ή ελάτε να σας εντάξουμε  

εμείς στο επόμενο παιχνίδι. 

Στο Ε3 - 1ος όροφος 

  ARCTIC MEMO GAME  
Πόσο δυνατή μνήμη και παρατηρητικότητα έχεις; Ένα παιχνίδι για μικρούς και 

μεγάλους με έμπνευση απίθανα αρκτικά τοπία και ζώα της Αρκτικής! 

Στο Δ3 - 2ος όροφος 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ MIΚΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 

Έλα να φτιάξεις χιονονιφάδες, αστέρια και ταράνδους με πολλά διαφορετικά 

υλικά και να διακοσμήσεις το δέντρο σου με στολίδια χειροποίητα και μοναδικά! 

Στο Γ1 - 1ος όροφος 

BAZAAR: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
Εδώ θα βρείτε τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών των τάξεων.  

Στο Α΄1 1ος  όροφος  των Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1 ΤΑΞΕΩΝ 

Στο Α΄2 1ος  όροφος  των Δ2, Δ3, Ε1, Ε2, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2 ΤΑΞΕΩΝ  

KANE MIA EYXH – MAKE A WISH 
Αγόρασε το δικό σου Αστέρι Ευχής και εκπλήρωσε την πιο βαθιά ευχή ενός 

παιδιού που αγωνίζεται για τη ζωή του. 

Στην αυλή - Ισόγειο 

ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ 
Το παραμύθι "Πιγκουίνος χάθηκε, πιγκουίνος βρέθηκε" ζωντανεύει! Οι παίκτες 

καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία, αντικείμενα, κλειδιά, ώστε να λύσουν το 

μυστήριο! Έτοιμοι να ζήσετε μια περιπέτεια στον πάγο; 

Στο Ν1 στο Ισόγειο   Για μαθητές ΠΝ-Ν-Α  ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ZAXAΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
Χριστούγεννα χωρίς... γλυκά δε γίνονται! Σας περιμένουμε να δημιουργήσουμε 

με έμπνευση αρκτική. Μπισκότα με λευκές και γαλάζιες ζαχαρόπαστες ενώνουν 

τις δυνάμεις τους για να μας προσφέρουν υπέροχες, γλυκές αλχημείες!  

Στο Ε1 - 1ος όροφος 


