
 

 

Αγαπητέ κ. Φλούδα,  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Astra kids” είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους τους 

μικρούς μας φίλους, για να περάσουμε δημιουργικά πρωινά και απογεύματα με καινοτόμες 

δραστηριότητες! Στο κέντρο μας παρέχονται υψηλού επίπεδου δραστηριότητες που έχουν 

ως στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, την εξέλιξη των ταλέντων τους 

και της συναισθηματικής τους ευφυΐας!  

 Μέσα από ένα συναρπαστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε 

και δημιουργούμε!  

Ενδεικτικά οι θεματικές δραστηριότητες που παρέχονται καθημερινά είναι:   

Τέχνες και Τεχνικές 

Μυούμαστε στον κόσμο των τεχνών όπως, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη μουσική, το 

χορό, την αρχιτεκτονική, τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Θα γνωρίσουμε 

διάφορους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν τις τέχνες αυτές, δίνοντας την ευκαιρία 

στα παιδιά να καλλιεργήσουν την αισθητική παιδεία τους, τη φαντασία τους και την 

δημιουργικότητα τους. Ακόμα θα έρθουμε σε επαφή με διάφορες τεχνικές, την 

αργυροτεχνία, την κεραμική, θα εξοικειωθούμε με την αγγειοπλαστική, τη 

σκιτσογραφία, τη κηροπλαστική και το κολλάζ ανακαλύπτοντας τα ταλέντα μας και 

τις δεξιότητες μας. 

Ευ ζην 

Μέσα από μια ευρεία ενότητα προάγουμε την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής 

υγείας. Ακολουθώντας το αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», καλλιεργούμε 



τις διατροφικές μας συνήθειες και εκγυμνάζουμε το σώμα μας μέσα από ασκήσεις 

ευεξίας. Επίσης θα εισέλθουμε στον κόσμο της μαγειρικής κατανοώντας την αξία της 

υγιεινής διατροφής μέσα από διάφορες απολαυστικές δημιουργίες. Ακόμα θα 

γνωρίσουμε το σώμα μας και θα ενισχύσουμε διάφορες πτυχές του χαρακτήρα μας, 

την ενσυναίσθηση, την αυτοπεποίθηση, την διαχείριση των συναισθημάτων μας και 

άλλες κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Ανακαλύπτω τον κόσμο 

«Ταξιδεύουμε» ανά την υφήλιο, μέσα από βιβλία και διαδικτυακές πηγές, σε 

ποικίλους προορισμούς, εξερευνώντας τις κουλτούρες άλλων χωρών και ηπείρων. 

«Επισκεπτόμαστε» τα μουσεία και τα αξιοθέατα τους και πληροφορούμαστε για τον 

πολιτισμό τους, ανακαλύπτοντας τις παραδόσεις, τις γιορτές, τα ήθη και έθιμα τους 

και τη γαστρονομία τους. 

 

Μικροί φυσιολάτρες 

Εστιάζουμε στην βιωματική ενασχόληση για να έρθουμε σε επαφή με την φύση και 

το περιβάλλον. Θα εμπλακούμε με την κηπουρική, δημιουργώντας τη δική μας γωνία 

με διάφορα είδη φυτών. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναδάσωση 

κατεστραμμένων εκτάσεων, την καθαριότητα φυσικών τοπίων καθώς και την 

υιοθέτηση ενός πάρκου της πόλης μας, ώστε να το φροντίζουμε και να το διατηρούμε 

καθαρό. Ακόμα αποκτούμε οικολογικές συνήθειες ανακυκλώνοντας διάφορα υλικά 

και απορρίμματα και ευαισθητοποιούμαστε απέναντι στο περιβάλλον. Μέσω όλων 

αυτών των ενεργειών διαμορφώνουμε την οικολογική μας συνείδηση και γινόμαστε 



πιο υπεύθυνα άτομα. 

 

 

Σχολική ετοιμότητα 

Προετοιμαζόμαστε με μαθησιακές ασκήσεις και δραστηριότητες και εφοδιαζόμαστε 

κατάλληλα με γνώσεις και δεξιότητες, για να διευκολύνουμε τη μετάβαση μας στο 

Δημοτικό. 

 

Επιστήμες και Τεχνολογία 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τις κοινωνικές και θετικές επιστήμες. Θα 

μάθουμε μέσω δράσεων για διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως, το ρατσισμό, τη βία, 

την κακοποίηση, τον εκφοβισμό και άλλες προβληματικές κοινωνικές συμπεριφορές. 

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων προάγουμε τις αξίες, του σεβασμού και της 

αλληλεγγύης και θεσμούς όπως ο εθελοντισμός. Στο παιχνίδι των φυσικών επιστημών 

θα πειραματιστούμε με πολλά υλικά, «θα χαθούμε» στο διάστημα, θα γνωρίσουμε τα 

φυσικά φαινόμενα και θα διαπιστώσουμε ότι όλος ο κόσμος γύρω μας συνδέεται με 

αυτές. Τέλος η ενασχόληση μας με την τεχνολογία θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

εξοικείωσης μας με διαφορά ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 

Αυτοσχεδιάζω παίζοντας 

Δημιουργούμε τα δικά μας ομαδικά παιχνίδια, γεμάτα χορό, μουσική, κίνηση και 

τραγούδια. Τα παιχνίδια αυτά μας προσφέρουν ψυχαγωγία, μας μαθαίνουν την αξία 

της συνεργασίας και μας καλλιεργούν τον αυθορμητισμό και την ελεύθερη έκφραση. 



 

Μελέτη 

Μελετάμε τα μαθήματα μας και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα στο 

σχολείο. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες ασχολούμαστε με τις 

μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού και ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις 

πάντα μέσα από έναν παιγνιώδη και διασκεδαστικό για τα παιδιά τρόπο. 

 

Όταν μεγαλώσω θέλω να… 

Ερχόμαστε σε μια πρώτη γνωριμία με τα επαγγέλματα μέσα από παιχνίδια ρόλων. 

Εκφράζουμε τα ενδιαφέροντα μας, τα όνειρα μας, γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

καλύτερα ο ένας τον άλλον. Αξιοποιούμε τα ερεθίσματα που παίρνουμε από τους 

γύρω μας διευρύνοντας έτσι τον τρόπο σκέψης μας. 

 

Για τα μέλη του Συλλόγου σας παρέχονται εκπτωτικά πακέτα:  

Ημερήσια 4ωρη απασχόληση → 5 ευρώ  

Εβδομαδιαία απασχόληση ανά παιδί → 20 ευρώ  

Εβδομαδιαία απασχόληση για 2 παιδιά → 30 ευρώ  

Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα ως Παρασκευή 13:30μμ – 21:30μμ  

Χριστούγεννα – Πάσχα – καλοκαίρι 8:00πμ – 16:00μμ  

Είμαστε δίπλα σας για να σας υποστηρίξουμε με την εμπειρία μας.  

Σταθεροί συνεργάτες, πολύτιμοι σύμμαχοι.  

Σας περιμένουμε όλους με χαρά!!  

Ο Υπεύθυνος  



Γιώργος Χήτας 


