
 

 

         Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων σας προσκαλεί στις 

16 Δεκεμβρίου  

στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου στο 

  

 

 

Σας περιμένουμε μικρούς μεγάλους να γίνουμε ένα! 

Θα παίξουμε διαδραστικά παιχνίδια, θα διαβάσουμε παραμύθια, 

θα διαγωνιστούμε στο ποδόσφαιρο, θα κατασκευάσουμε 

τα πιο όμορφα στολίδια & κάρτες, θα διακοσμήσουμε τα πιο 

νόστιμα μπισκότα βουτύρου, θα κάνουμε χριστουγεννιάτικο face painting, 

θα φωταγωγήσουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας,  

θα χορέψουμε zumba, 

θα γευτούμε τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες,  

& θα διασκεδάσουμε MAZI στο πιο Χριστουγεννιάτικο πάρτυ με πολλές 

εκπλήξεις για όλους! 

Ώρα διεξαγωγής 15:00-22:00 

  
  

  

1st Open Christmas Festival  
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          Κυριακή 16 Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων  

15:00-19:00  

 Christmas mini Bazaar & Γλυκοπωλείο (αίθουσα εκδηλώσεων) 

Επισκεφτείτε μας για να αγοράσετε τα πιο όμορφα δώρα για εσάς και 

τους αγαπημένους σας στις πιο συμφέρουσες τιμές. 

Στο Γλυκοπωλείο μας θα βρείτε εκλεκτά και φρέσκα γλυκά από τα πιο 

επώνυμα ζαχαροπλαστεία της περιοχής μας!  

 

 

 
 

 

 

 

Απολαύστε τα, με τον καφέ σας! Γιατί απλά δεν  υπάρχουν 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ χωρίς δώρα & γλυκά! 
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15:00-17:00 

 Τουρνουά ποδοσφαίρου με υπεύθυνο τον κ. Εγγλέζο (προαύλιο) 
           Οι συμμετέχοντες μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες από τον υπεύθυνο και θα διαγωνιστούν. 

 

 Διαδραστικό εργαστήρι ‘‘Τα Χριστούγεννα Αλλού… Άλλοτε… και Τώρα’’  

         (αίθουσα Δ’   τάξης) από τη oμάδα του ΑΕΙ ΦΕΡΕΙΝ 
 
Υφαίνουμε το πολύχρωμο πέπλο της γης. 
 Όλοι μαζί ζούμε στο ίδιο μέρος. Είμαστε το ίδιο, μα όχι όμοιοι! Τώρα, γνέθουμε το νήμα του κόσμου 
και υφαίνουμε το χριστουγεννιάτικο πέπλο της Γης, στον αργαλειό… για να «στολίσουμε» με κλωστές 
ξεχωριστές, μοναδικές,  το ύφασμα των ονείρων και της ζωής. 
 
Πλάσιμο Χριστόψωμου από αλατοζύμη (Ελληνικό έθιμο) 
 
Κατασκευή και ζωντάνεμα κούκλας  - «Γιορτάζω με το φίλο μου!»: Φέρτε μια πολύχρωμη, μακριά 
κάλτσα για να φτιάξουμε τις κούκλες μας, να παίξουμε κουκλοθέατρο, να ζωντανέψουμε τους ήρωες 
μας και να γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι για να μοιραζόμαστε τις πιο μυστικές μας σκέψεις και τα πιο 
τρελά μας όνειρα! ( η κάλτσα της Μπεφάνα -Ιταλικό έθιμο) 
 
Ψάχνουμε και βρίσκουμε το μυστικό των Χριστουγέννων. 
Κυνήγι κρυμμένου χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Τί είναι αυτό που κάνει τα Χριστούγεννα την πιο 
μαγική γιορτή του χρόνου. 
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15:00-18:00 

 Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων στολιδιών & κατασκευών  

        (υπεύθυνη η βρεφονηπιοκόμος κ. Αλεξία Γεωργίου, αίθουσα Γ’1) 
Ελάτε να κατασκευάσουμε τα πιο ξεχωριστά στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, ευχετήριες κάρτες για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να ζωγραφίσουμε, να 

κάνουμε κολλάζ, να δημιουργήσουμε μαζί παιδιά και γονείς! 
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16:00-17:00 Γκρουπ Α (αίθουσα Β’ τάξης)  

17:00-18:00 Γκρουπ Β (αίθουσα Β’ τάξης) 

 Παρουσίαση βιβλίου «Η Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια» του  

         Κωστή Α. Μακρή, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, με την μουσειοπαιδαγωγό  

         Τίνα Χαραλάμπους από τους Museum Friends® 

          Τι είναι τα Αποθαρρύνια; Πώς κατάφερε η Εβίτα να νικήσει με θάρρος τους φόβους  

              της και να πιστέψει στον εαυτό της; Πόσα Προσπαθόντα έχουμε στα σπίτια μας;  

              Στο σχολείο; Γιατί χρειαζόμαστε τα Γλυκόλογα και πώς μας βοηθάνε;  

              Ποιος έφτιαξε τα γλυκά  για τη γιορτή του παππού και της γιαγιάς;;;; 

 

Τα παιδιά μαζί με τον συγγραφέα θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν σιγά σιγά το μυστήριο 

της προετοιμασίας των γλυκών για τη γιορτή της γιαγιάς και του παππού και να γνωρίσουν τα 

παράξενα πλάσματα που ζωντανεύουν εκείνο το βράδυ, πριν από την περίεργη εκείνη γιορτή 

που τη λένε « Επέτιόζμας».  

 

Γονείς και παιδιά θα συγκεντρώσουν στοιχεία, θα «ανακρίνουν» τον συγγραφέα, θα μαζέψουν 

λέξεις, θα «διαδηλώσουν» και θα εκφραστούν εικαστικά. 

Στόχος μας; Να κάνουμε τον Αχ-Τικαλά να φωνάζει το όνομά του!  

Στο τέλος θα…γλυκαθούμε με τα σπιτικά γλυκά της γιαγιάς!    

  

  
  

5 



 

  

         16:00-18:00 

 Εργαστήρι στολισμού Χριστουγεννιάτικων μπισκότων (υπεύθυνος ο Pastry Chef 

κ. Α.Χρήστου, αίθουσα Α’ τάξης) 

Γινόμαστε μικροί chefs, στολίζουμε με γλάσο & ζαχαρόπαστα τα πιο λαχταριστά 

μπισκότα βουτύρου. Ανακατεύουμε χρώματα, τρούφες και κουφετάκια και 

απολαμβάνουμε μαζί τις δημιουργίες μας! 

 

 
 

 

 

 Επίδειξη σκάκι (υπεύθυνος εκπαιδευτής κ. Γρηγοριάδης Αίθουσα Γ’2 τάξης) 

Ελάτε να γνωρίσετε το άθλημα και να διαγωνιστείτε με τους μικρούς μαθητές 

του 6ου Δημοτικού σχολείου ή με άλλα παιδιά και γονείς! 

 

 Χριστουγεννιάτικο Face Painting (αίθουσα εκδηλώσεων) 

2 Αγιοβασιλίτσες μας περιμένουν για να μας βάψουν με έντονα χρώματα & να 

μας πασπαλίζουν με μπόλικη χρυσόσκονη!  
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17:00-18:00 (προαύλιο) 

 Κυνήγι θησαυρού μαζί με τους Οδηγούς Αμαρουσίου 

18:00-18:30 (προαύλιο) 

 Απονομή επάθλων στους νικητές του τελικού (προαύλιο) 

 Κλήρωση αναμνηστικών T-shirt στους συμμετέχοντες μαθητές του τουρνουά 
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18:30-19:00 (προαύλιο) 

 Φωταγωγούμε όλοι μαζί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας και τραγουδάμε τα κάλαντα 

 Χριστουγεννιάτικη Zumba με την κα Λυδία 

Μικροί μεγάλοι γινόμαστε ένα χορεύοντας υπό την καθοδήγηση της κας Λυδίας! 

Φορέστε την πιο γιορτινή σας διάθεση, σκουφάκια Άι Βασίλη , στέκες  γιορτινές και 

αφεθείτε στον ρυθμό των Χριστουγέννων. 

 19:00-22:00 (αίθουσα εκδηλώσεων) 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΕ DJ 

Το 1ο Open Xmas Festival κλείνει με το πιο Χριστουγεννιάτικο και ξέφρενο πάρτυ! Σας 

περιμένουμε όλους να χορέψουμε μαζί! Φωτορυθμικά και μουσική θα μας 

ξεσηκώσουν! Καλεσμένος μας και ο Άι Bασίλης! 
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Ευχαριστούμε πολύ τις παρακάτω εταιρείες  

για την πολύτιμη βοήθειά τους  

   Αφοί Αλεξανδρή Α.Τ.Ε 
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•Λυδία Πατζιά •Κοκοσαλάκη Μανόλη  

•Τίνα Χαραλάμπους •Κοντού Κωνσταντίνα 

•Κωνσταντίνο Μακρή •Κορωναίου Ελένη 

•Οδηγούς Αμαρουσίου •Μερμίγκη Δήμητρα 

•Κωνσταντίνο Εγγλέζο •Μπαλάφα Γεωργία 

•Ψαλιδάκη Αλεξία •Συνετού Νάντια 

•Αλέξανδρο Γρηγοριάδη •Παπαδάκη Άννα  

•Ανδριώτη Άννα-Μαρία •Παπαδόπουλο Χάρη  

•Γαλούση Γιώργο •Ρουμπή Κωνσταντίνο 

•Γεωργίου Αλίκη  •Σπυρούλια Έλενα  

•Γεωργίου Παναγιώτη •Στάμου Έμυ  

 

Ευχαριστούμε πολύ για την εθελοντική προσφορά και βοήθεια τους 

 

 

 

  

 

 

Και όλους τους υπόλοιπους γονείς για την εμπιστοσύνη και στήριξη που 

λαμβάνουμε καθημερινά!  

•Πατζιά Λυδία •Καπράλου Χριστίνα

•Χαραλάμπους Τίνα •Κοκοσαλάκη Μανόλη 

•Μακρή Κωνσταντίνο •Κοντού Κωνσταντίνα

•Οδηγούς Αμαρουσίου •Κορωναίου Ελένη

•Εγγλέζο Κωνσταντίνο •Μερμίγκη Δήμητρα

•Ψαλιδάκη Αλεξία •Μαλλιώρη Έλενα

•Γρηγοριάδη Αλέξανδρο •Μπαλάφα Γεωργία

•Ανδριώτη Άννα-Μαρία •Συνετού Νάντια

•Γαλούση Γιώργο •Παπαδάκη Άννα 

•Γεωργίου Αλίκη •Παπαδόπουλο Χάρη 

•Γεωργίου Παναγιώτη •Στάμου Έμυ 
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