
 

 

«Αποκριάτικη Γιορτή από το  

Αεί Φέρειν!»  

 

Το Αεί Φέρειν, Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο Αειφορικών 

Δράσεων Συναισθηματικής Εκπαίδευσης για Παιδιά και Γονείς, 

σας προσκαλεί σε μία...χαρούμενη αποκριάτικη γιορτή που 

εμπλέκει παιδιά, χρώματα, χαμόγελα αλλά και ένα τρελό γαϊτανάκι!  

 

Θα γιορτάσουμε με: 

 

• παιχνίδια ρυθμού – 

συντονισμού 

• παιχνίδια ρόλων 

• αισθητηριακό παιχνίδι 

• εικαστικές δημιουργίες 

• κατασκευές 

• ομαδικά παιχνίδια 

• μουσικοκινητικές δράσεις 

 

 

Λοιπόν, πως θα το γιορτάσουμε; 
Αφού γνωριστούμε μεταξύ μας, ξεκινάμε ένα ταξίδι...στη 

μεταμφίεση! Γινόμαστε όποιοι & ό,τι θέλουμε, παίρνουμε 

ρόλους, εκφράζουμε συναισθήματα, δημιουργούμε μέσα από 

ομαδικές δράσεις αλλά και προσωπικές ιδέες.   

 

 

 



 

Σταθμοί & Εργαστήρια...παραγωγής γέλιου:  

 

 

 

Η μάσκα που λέγεται... 

«Τώρα μεταμόρφωσέ με σε...»  

Απόκριες χωρίς μάσκες δεν γίνεται! Γι αυτό κι εμείς 

θα φτιάξουμε όχι μία απλή μάσκα, αλλά μία μάσκα 

με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις!  

 

Η πρώτη πλευρά είναι ο εαυτός μου, όπως πιστεύω 

ότι είμαι! Από την άλλη τώρα, είμαι εγώ, όπως θέλω 

όμως να είμαι. Μήπως είμαι ζωάκι, λουλούδι, 

διαστημάνθρωπος...ή ένα μεγάλο χαρούμενο χαμόγελο; 

 

 

 

 

 

Ένας σούπερ ήρωας που λέγεται... 

«Αρλεκίνος» 

 

 

Με αφορμή το γνωστό παραμύθι έρχεται στην παρέα 

μας «ο Αρλεκίνος»!  

Με μαμά τη «Φαντασία», στολίζεται από εμάς με 

φτερά, χάντρες, χαρτιά και χρώματα και μας 

δείχνει πως το να είσαι διαφορετικός έχει τη 

δυνατότητα να σε οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στην 

ευτυχία!  

Στο τέλος, όλοι «μπαίνουμε στα παπούτσια του» & 

ποζάρουμε σαν αληθινοί μικροί Αρλεκίνοι! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Έχω ένα φίλο που πετά & λέγεται... 

«Χαρταετός»  

 

Όλοι γινόμαστε μια ομάδα και ξεκινάμε να 

κατασκευάζουμε ένα μεγαλειώδη χαρταετό  

για το σχολείο μας! Ουρές, σχοινιά, ευχές, 

συναισθήματα...ο καθένας αφήνει πάνω στον χαρταετό 

ό,τι πιστεύει ότι θα κάνει τον ουρανό ακόμη πιο 

φωτεινό! Η πολύχρωμη κατασκευή, καθώς και όλα τα 

συνθήματα θα μείνουν να στολίζουν & να εμπνέουν το 

σχολείο.  
 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτή την ερώτηση... 

Την απάντηση την έχουμε όλοι εμείς μαζί & όχι μόνο 

εγώ!  
 

Μοιραζόμαστε σε ομάδες και...το παιχνίδι ξεκινά! 

Κάρτες με τις πιο...απρόσμενες ερωτήσεις 

εμφανίζονται μέσα από φανταχτερά μπαλόνια & 

περιμένουν ένα δυνατό ΜΠΑΜ και μία απάντηση! 

Εάν υπάρχει έπαθλο; 

Φυσικά, και είναι για όλους! Μια μοναδική 

πινιάτα για κάθε παιδί με κομφετί, χρυσόσκονη και...αλλόκοτα δώρα & 

αναμνηστικά! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ο πιο τρελός χορός...  

Τυλίγει το γαϊτανάκι! 

 

Δεξιά ή αριστερά; Με 

φόρα ή αργά-αργά; Ο 

καθένας διαλέγει το 

χρώμα που θέλει να είναι 

και το πραγματικό 

γλέντι...ξεκινά! 
Μουσική, γιορτινή 

ατμόσφαιρα και “το 

κόκκινο, το κίτρινο, το 

μπλε” και τόσα άλλα μας 

βάζουν στο χορό, στήνοντας το δικό μας γαϊτανάκι για καλή τύχη και... 

ΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΗ!  
 

 

 

Οι εικαστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθώς θα 

ενεργοποιηθούν και θα φιλοτεχνηθούν από τους συμμετέχοντες - παιδιά και 

γονείς -, θα παραμείνουν στο χώρο σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων του 

Συλλόγου σας και με τη λήξη αυτών, στο σχολείο.  

Η γιορτή έχει διάρκεια 2 ώρες. 

 

 

Αεί Φέρειν 

Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο Σχεδιασμού Αειφορικών Δράσεων για Παιδιά & 

Ενήλικες 

Δ: Κηφισίας 37, Μαρούσι 15123 (Ο.Α.Κ.Α.) 

Τ: 210 6838728 

Κ: 6945 416298, 6943 175605 

 

http://www.aeiferein.gr/

