• Φέτος, μόνο παιδιά που φοιτούν στην Ιόνιο Σχολή θα συμμετέχουν στα Προγράμματα.
• Αναφορικά με την προστασία από τον κορονοϊό, θα ακολουθούνται τα ισχύοντα
υγειoνομικά πρωτόκολλα.

Απαραίτητα είδη

• Μαγιό • Σκουφάκι • Πετσέτα • Σαγιονάρες • Καπέλο • Αντηλιακό

Γεύματα

Φροντίδα πάντοτε του Σχολείου μας είναι η καθημερινή διατροφή (δεκατιανό) των παιδιών
να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και υγιεινή. Τα παιδιά γευματίζουν με την εποπτεία των δασκάλων τους τη σωστή ώρα, ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί στις δραστηριότητές τους.

Παροχές

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: • Μετακίνηση των παιδιών
• Αθλητικό υλικό • Φαγητό • Αναμνηστικό Δίπλωμα • Έπαθλα • Ημερήσιες εκδρομές

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα Αθλητικό Καλοκαίρι '22 θα πραγματοποιηθεί
στο Σχολείο μας, στο Μαρούσι και στις παρακάτω εγκαταστάσεις:
Ο.Α.Κ.Α., Κολυμβητήριο.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, Κέντρο Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
ADVENTURE PARK (Μαλακάσα) Δραστηριότητες στο δάσος.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ (Ίλιον)

Ώρα έναρξης: 9:00’ π.μ. - Σχόλασμα: 2:45’ μ.μ.
Το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα A

B Γ

ΑRENA SOCCER CLUB (Μαρούσι)
ΠΑΡΝΗΘΑ (Τατόι)
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (Κεφαλάρι και Φιλοθέη)
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Εκάλη)
ΣΤΙΒΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΤΕNNIS CLUB (Μαρούσι)

είναι € 700.- και για το πρόγραμμα

∆

είναι € 760.-

Nηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο - Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο - International Baccalaureate DP
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Το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο!
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Α

Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν σε δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού ή κάποιας ιστορίας, με συνοδεία μουσικής. Πρόκειται για μια δραστηριότητα στην
οποία τα παιδιά εκφράζονται δημιουργικά, ελεύθερα και με
φαντασία.
Mέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού, δίνεται η δυνατότητα
στους μικρούς αθλητές να εμπλουτίσουν τις κινητικές τους
δεξιότητες και να μυηθούν στην έννοια του αθλητικού
πνεύματος.
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Tennis

A B
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Ενόργανη Γυμναστική

Τα παιδιά, μέσα από απλές ασκήσεις και παιχνίδια, ανακαλύπτουν το tennis.
Ο συνδυασμός του ρυθμού με τη σωματική άσκηση δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να ασκηθούν και να αποκτήσουν
περισσότερες κινητικές εμπειρίες, δύναμη και ευλυγισία μέσα από απλές αλλά και σύνθετες ασκήσεις εδάφους.

A

Yoga Kids

A

Μουσικοκινητική Αγωγή

Χαλάρωση, γυμναστική, ευλυγισία και ψυχαγωγία.
Μέσα από ευχάριστες μουσικοκινητικές δραστηριότητες, τα
παιδιά εξερευνούν τους κόσμους της μουσικής, της κίνησης
και του λόγου. Έχουν, έτσι, την ευκαιρία, να καλλιεργήσουν
τις μουσικές, κινητικές και φωνητικές τους δεξιότητες και να
ψυχαγωγηθούν.
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Εικαστική Αγωγή

Ζωγραφική, κατασκευές, χειροτεχνία, ομαδικές εργασίες.
Παιχνίδι με τα χρώματα και γνωριμία με διαφορετικά υλικά
μέσα από ομαδικές δουλειές. Στόχος της δραστηριότητας,
να εμπλουτίσει το εικαστικό λεξιλόγιο των παιδιών, να βελτιώσει τη συνθετική τους ικανότητα και να κεντρίσει τη φαντασία τους.
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Θεατρική Αγωγή - Τραγούδι
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Ping-Pong
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Αdventure Park στη Μαλακάσα

Τα παιδιά αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.
Προπόνηση και παιχνίδια.
Αναρρίχηση και παιχνίδι στα δέντρα.
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Kολύμβηση

Γ ∆

Ποδηλασία και Τοξοβολία

Μπάσκετ - Βόλεϊ - Ποδόσφαιρο

Τα παιδιά εναλλάσσονται σε ομάδες, υπό την επίβλεψη
των προπονητών και δασκάλων τους και απολαμβάνουν
πολύ παιχνίδι.

Ε

Ελεύθερο πρόγραμμα κολύμβησης και παιχνίδι στην πισίνα
του Ο.Α.Κ.Α. ή στην παραλία του Σχοινιά. Tα παιδιά συνοδεύονται και επιβλέπονται από τους γυμναστές τους και τον
ναυαγοσώστη του σχολείου μας.
Εκδρομή με ποδήλατα στις όμορφες πλαγιές της Πάρνηθας.
Γνωριμία με το αγώνισμα της τοξοβολίας από έμπειρους εκπαιδευτές.

∆ραστηριότητες στην παραλία του Σχοινιά

∆

Windsurf, Tubes, SUB, Kανό.

∆

Αναρρίχηση

∆

Ιππασία

Στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.
Επαφή και εξοικείωση με το άθλημα σε Iππικό Όμιλο.

