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Ενημερωτικό ΚΔΑΠ 

“Little Diamonds” 

 

Φιλαναγνωσία 

Ο ξόινο ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο αλάγλσζεο απνδεηθλύεηαη θαηαιπηηθόο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηδηνύ, ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε, θαζώο θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Γηα ηνλ εζσηεξηθό 

ηνπ αλαζηνραζκό, γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη κε ηνπο άιινπο, 

γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ απόιαπζε. Τα παηδηά, κέζα από παηγληώδεηο 

δξαζηεξηόηεηεο, έξρνληαη θνληά ζην βηβιίν θαη γίλνληαη κηθξνί 

ζπγγξαθείο, αμηνπνηώληαο ηε θαληαζία θαη ηελ επξεκαηηθόηεηά ηνπο. 

 

Athletic kids 

«Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί» πίζηεπαλ νη αξραίνη Έιιελεο, θάηη 

πνπ απνδεηθλύεηαη θαζεκεξηλά κέρξη θαη ζήκεξα. Τα παηδηά, 

κεγαιώλνληαο κέζα ζηνπο ξπζκνύο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, έρνπλ αλάγθε 

από ζσκαηηθή εθθόξηηζε, θαζώο θαη από παηρλίδη. Με δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο ειηθηαθέο ηνπο 

αλάγθεο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αγαπνύλ ην ζώκα ηνπο, αλαπηύζζνπλ 

αζιεηηθό πλεύκα θαη θαιιηεξγνύλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. 

 

 

 

 

http://www.adamantios.gr/


Κροσστόυωνο 

Τν κνπζηθό εξγαζηήξη θξνπζηώλ έρεη ζθνπό λα παξέρεη κνπζηθέο 

γλώζεηο ζηα παηδηά, κέζα από πξνζηηά κέζα θαη πιηθά, όπσο ηα θξνπζηά 

όξγαλα, ην ζώκα, ηε θσλή, ην παηρλίδη θαη ην παξακύζη. Τα παηδηά ζα 

κάζνπλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα παξνπζηάδνπλ κνπζηθά ζεάκαηα θαη 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 

 

Capoeira 

Τη είλαη Capoeira; Χνξόο, πνιεκηθή ηέρλε θαη ηξόπνο δσήο! Είλαη 

έλαο αθξν-βξαδηιηάληθνο ρνξόο, πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία από πνιεκηθέο 

ηέρλεο θαη αθξνβαηηθά. Είλαη ην ακνηβαίν θαη ζπλαξπαζηηθό αίζζεκα ηνπ 

δηαιόγνπ, ηεο αδξελαιίλεο, ηεο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ θίισλ κέζσ ελόο 

δηαθνξεηηθνύ θώδηθα ζώκαηνο, ν νπνίνο αμηνπνηεί ηε κνπζηθή. 

Απεπζύλεηαη ζε όινπο θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη όξεμε θαη θέθη! 

 

The planet first 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηε κεηέξα θύζε, πξέπεη 

πξώηα λα κάζνπκε γηα ηνλ πιαλήηε καο, γηα ηα αγαζά πνπ καο πξνζθέξεη 

θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη. Μέζα από θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ ηε θύζε από θνληά θαη λα γίλνπλ ππεξαζπηζηέο ηεο!  

 

Debate 

Πόζεο θνξέο ζπκκεηείραηε ζε έλαλ επνηθνδνκεηηθό δηάινγν θαη 

αθνπγθξαζηήθαηε έλαλ θαιό νκηιεηή; Πόζεο θνξέο έλαο ηέηνηνο 

ζπλνκηιεηήο ήηαλ έλα παηδί; Τν debate, ε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο 

αληηπαξάζεζεο, θαηά ηελ νπνία δύν πιεπξέο επηρεηξεκαηνινγνύλ πάλσ 

ζε έλα ζέκα, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ησλ παηδηώλ, απνδεηθλύεηαη 

δηεζλώο σο κία κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο ηνπο ζθέςεο, θαζώο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

απόςεώλ ηνπο κε απηνπεπνίζεζε. 

 

 



Η ιστορία μέσα από τις τέτνες 

Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ηζηνξία; Γηα ηε κπζνινγία; Τη γλσξίδεηε γηα ηηο 

ηέρλεο; Πώο ζπλδπάδνληαη όια απηά ηα πεδία κεηαμύ ηνπο; Σηόρνο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη λα αλαδεηήζνπκε ηηο απαληήζεηο ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα, ηαμηδεύνληαο ζηνλ ρξόλν. Παξάιιεια, επηρεηξνύκε λα 

αλαθαιύςνπκε ηηο δεμηόηεηέο καο, γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία ησλ 

γεγνλόησλ ηνπ παξειζόληνο. 

 

Οι τώρες τοσ κόσμοσ 

Ταμηδεύνληαο ζηνλ θόζκν, ζπλαληάκε επείξνπο, όκνξθεο ρώξεο θαη 

δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο. Τη είλαη όκσο ν πνιηηηζκόο; Πνιηηηζκόο είλαη 

ε παξάδνζε, νη αμίεο, αιιά θαη ηα επηηεύγκαηα ησλ αλζξώπσλ ελόο 

ηόπνπ. Σηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ, κέζσ ησλ 

πνηθίισλ πνιηηηζκώλ, ηε δηαθνξεηηθόηεηα αιιά θαη ηα θνηλά ηνπο 

ζηνηρεία θαη θαη’ επέθηαζε, ηελ ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ όινπ ηνπ 

θόζκνπ.  

 

Ρομποτική 

Σηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο ξνκπνηηθήο είλαη ε πξνζέγγηζε, κε 

βησκαηηθό θαη νιηζηηθό ηξόπν, ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

επηζηεκνληθά πεδία πνπ νξίδνληαη σο “STEM” (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics). Μέζσ ηεο κεζόδνπ δνθηκή-ιάζνο-

αλαζηνραζκόο, ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ, εκπιέθνληαη ζε πεξηπεηεηώδεηο 

απνζηνιέο, καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηε καηαίσζε ηνπ ιάζνπο θαη λα 

επηιύνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Σε απηή ηε δηαδηθαζία, ηνπο 

ζπληξνθεύνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο lego! 

 


