
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Πρόγραμμα Summer Camp 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ Περίοδος: 16/6 & 1/7 

 

Ημέρα 1η - 16/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Εκδρομή στο καταφύγιο Φλαμπούρι στην Πάρνηθα. 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Πεζοπορία   Επαφή με τη φύση    Πικ νικ στην ύπαιθρο    Παιχνίδια    Πολλές εκπλήξεις!  

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

 καπέλο, αλλαξιά ρούχα, αντηλιακό, ζακετούλα    

 το αγαπημένο μας επιτραπέζιο παιχνίδι  

 υγιεινές λιχουδιές για το πικ νικ, παγουράκι με νερό  

                                                 

Θα πρέπει: 

 Να φοράμε αθλητικά παπούτσια και άνετα ρούχα 

 

Ημέρα 2η - 17/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Για θαλάσσιο μπάνιο στο Καβούρι 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Κολύμπι   Beach Volley   Ρακέτες   Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό   

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  μαγιό, καπέλο, αλλαξιά ρούχα, σαγιονάρες, αντηλιακό  

  πετσέτα, ψάθα, σωσίβιο / μπρατσάκια (αν τα χρειαζόμαστε!) 

 «σύνεργα» για χτίσιμο κάστρων με άμμο 

 υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό  

   



Ημέρα 3η - 21/6 

 

Πού θα πάμε; 

  Επίσκεψη στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου 

 

Τι θα κάνουμε; 

  Ξενάγηση στην έκθεση 

 Παρακολούθηση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής 

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης);  

 καπέλο, αντηλιακό  

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό  

 

Ημέρα 4η - 22/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Για θαλάσσιο μπάνιο στη Βουλιαγμένη 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Κολύμπι   Beach Volley   Ρακέτες   Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό   

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  μαγιό, καπέλο, αλλαξιά ρούχα, σαγιονάρες, αντηλιακό  

  πετσέτα, ψάθα, σωσίβιο / μπρατσάκια (αν τα χρειαζόμαστε!) 

 «σύνεργα» για χτίσιμο κάστρων με άμμο 

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό    

 

Ημέρα 5η - 23/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Επίσκεψη σε Gym 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Αυτοάμυνα   Sanda   Kick Boxing 

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

 καπέλο, αντηλιακό  

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό   
 

   

 

 

 



Ημέρα 6η - 24/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Για θαλάσσιο μπάνιο στο Καβούρι 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Κολύμπι   Beach Volley   Ρακέτες   Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό   

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  μαγιό, καπέλο, αλλαξιά ρούχα, σαγιονάρες, αντηλιακό  

  πετσέτα, ψάθα, σωσίβιο / μπρατσάκια (αν τα χρειαζόμαστε!)  

 «σύνεργα» για χτίσιμο κάστρων με άμμο 

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό    

 

Ημέρα 7η - 27/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Για θαλάσσιο μπάνιο στο Καβούρι 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Κολύμπι   Beach Volley   Ρακέτες   Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό   

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  μαγιό, καπέλο, αλλαξιά ρούχα, σαγιονάρες, αντηλιακό  

  πετσέτα, ψάθα, σωσίβιο / μπρατσάκια (αν τα χρειαζόμαστε!)  

 «σύνεργα» για χτίσιμο κάστρων με άμμο 

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό    

 

Ημέρα 8η - 28/6 

 

 

Πού θα πάμε; 

  Επίσκεψη στο Loopers – Escape Rooms 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Παιχνίδια απόδρασης “Toy Story” και «Μινώταυρος» 

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  καπέλο, αντηλιακό  

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό   
 

 

 



Ημέρα 9η - 29/6 

 

Πού θα πάμε; 

 Για θαλάσσιο μπάνιο στη Βουλιαγμένη 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Κολύμπι   Beach Volley   Ρακέτες   Ομαδικά παιχνίδια στην άμμο και στο νερό   

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  μαγιό, καπέλο, αλλαξιά ρούχα, σαγιονάρες, αντηλιακό  

  πετσέτα, ψάθα, σωσίβιο / μπρατσάκια (αν τα χρειαζόμαστε!) 

 «σύνεργα» για χτίσιμο κάστρων με άμμο 

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό    

 

Ημέρα 10η - 30/6 

 

Πού θα πάμε; 

  Επίσκεψη στο Royal Bowling 

 

Τι θα κάνουμε; 

 Roller skating   Bowling 

 

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας (σε ένα σακίδιο πλάτης); 

  καπέλο, αντηλιακό  

  υγιεινές λιχουδιές για δεκατιανό, παγουράκι με νερό   
 

Ημέρα 11η - 1/7 

 

Party! 

 

 

Οι αθλητικές δραστηριότητες (πρωινή γυμναστική, αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, πινγκ πονγκ), οι διαγωνισμοί (χορού, 

τραγουδιού / karaoke), το καλλιτεχνικό εργαστήρι (κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική σε T-shirts), τα επιτραπέζια 

παιχνίδια, η προβολή ταινιών και η πληροφορική θα «διανθίζουν» το καθημερινό πρόγραμμα του Summer Camp! 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Κόκλα Κατερίνα & Κακαργιά Κατερίνα  

 

Φροντίζουμε κάθε μέρα να τρώμε ένα «γερό» πρωινό για να ανταποκριθούμε δυναμικά σε όλες τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες του Summer Camp! Ξυπνάμε λίγο νωρίτερα για να φάμε χωρίς βιασύνη! 

 


