
Πρόγραμμα Διαδικτυακών Δράσεων  

6/1/2021-10/1/2021 

 

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 στις 18:00  

Γνωριμία με τους μεγάλους ζωγράφους «Αλέκος Φασιανός» 
Ηλικία (5-12 ετών) με την κ.Ελένη 

 

Ο Έλληνας ζωγράφος που έκανε την ποίηση χρώμα και 

γραμμές, ελάτε να τον γνωρίσουμε. 

Θα χρειαστείτε: Τέμπερες ή ακρυλικά, πινέλα, χαρτί ακουαρέλας 

https://us02web.zoom.us/j/86385559188?pwd=YmlBZFZLSVQrTUVGWFJjK1o1NHpId

z09  

Meeting ID: 863 8555 9188 

 Passcode: 974597 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86385559188?pwd%3DYmlBZFZLSVQrTUVGWFJjK1o1NHpIdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y-kj8odW-sgi6uXfORtO4
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86385559188?pwd%3DYmlBZFZLSVQrTUVGWFJjK1o1NHpIdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y-kj8odW-sgi6uXfORtO4


Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στις 18:30 

Παράσταση για βρέφη και μικρά παιδιά (από 18 μηνών – 5 ετών) 

«Κού-Κου! Μια βόλτα στο δάσος»  

της Άννας Σεβαστής Τζίμα 

 

Ένα πολύ ζωηρό παιδί γίνεται φίλος με τον «Κού-κου» ένα πολύχρωμο πουλί 

«Κού-κου!» θέλεις να παίξουμε;  Το παιχνίδι τους θα γίνει αφορμή για να γνωρίσουμε 

τα στοιχεία της φύσης (Νερό, βροχή, φωτιά, κεραυνός) αλλά και στο σπίτι όλων των 

ζώων το δάσος! 

Για την παράσταση καλό είναι να έχετε μια μαράκα ή μια κουδουνίστρα και λίγο χώρο 

για να κινηθούν τα παιδιά. 

https://us02web.zoom.us/j/84013598256?pwd=dFhkZFVWNTlRYU1TbDNrT2pQL3Qv

UT09  

Meeting ID: 840 1359 8256  

Passcode: 344143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84013598256?pwd%3DdFhkZFVWNTlRYU1TbDNrT2pQL3QvUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0iMPRgc0zQINZMNY1UNlh4
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84013598256?pwd%3DdFhkZFVWNTlRYU1TbDNrT2pQL3QvUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0iMPRgc0zQINZMNY1UNlh4


Σάββατο 9 Ιανουαρίου στις 11:30  

Παράσταση για βρέφη και μικρά παιδιά (από 18 μηνών – 5 ετών) 

«Κού-Κου! Μια βόλτα στο δάσος»  

της Άννας Σεβαστής Τζίμα 

 

Ένα πολύ ζωηρό παιδί γίνεται φίλος με τον «Κού-κου» ένα πολύχρωμο πουλί 

«Κού-κου!» θέλεις να παίξουμε;  Το παιχνίδι τους θα γίνει αφορμή για να γνωρίσουμε 

τα στοιχεία της φύσης (Νερό, βροχή, φωτιά, κεραυνός) αλλά και στο σπίτι όλων των 

ζώων το δάσος! 

Για την παράσταση καλό είναι να έχετε μια μαράκα ή μια κουδουνίστρα και λίγο χώρο 

για να κινηθούν τα παιδιά. 

https://us02web.zoom.us/j/83738295090?pwd=ZW5wK2Q1K1VoelFKS05FdzhHTU5E

Zz09  

Meeting ID: 837 3829 5090  

Passcode: 097975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83738295090?pwd%3DZW5wK2Q1K1VoelFKS05FdzhHTU5EZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0bqix6jlhg2OqYlefttVUD
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83738295090?pwd%3DZW5wK2Q1K1VoelFKS05FdzhHTU5EZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0bqix6jlhg2OqYlefttVUD


 

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 στις 10:00 

Εικαστικό εργαστήρι (4-12 ετών) 

«Βατραχομυομαχία» με την κ. Ελένη 

 

 

Ένα αρχαίο παραμύθι για βατράχια και ποντίκια, θα γίνει αφορμή να μεταμορφώσουμε 

πέτρες και χαρτιά στους ήρωες του παραμυθιού! 

Θα χρειαστούμε: Τέμπερες ή ακρυλικά χρώματα, πλατιές πέτρες όσο γίνεται και σε σχήμα 

οβάλ , γαλάζιο  και πράσινο χαρτί από ή γκοφρέ, πινέλα, ψαλίδι, κόλα 

https://us02web.zoom.us/j/81437583250?pwd=UVpvTklZUXE2bFY0bkVNU3lZSUtzZz

09 

 Meeting ID: 814 3758 3250 

 Passcode: 196548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81437583250?pwd%3DUVpvTklZUXE2bFY0bkVNU3lZSUtzZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3bB08wBTcjzalA8oqqi89l
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81437583250?pwd%3DUVpvTklZUXE2bFY0bkVNU3lZSUtzZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3bB08wBTcjzalA8oqqi89l


Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 στις 20:00 

Θεατρικές Αφηγήσεις «Παραλογές Μέρος 1»  

«Το γιοφύρι της Άρτας  & Του Νεκρού Αδερφού» 

 

Τα παραμύθια του λαού μας, με ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή, από την ιστορία, από την 

αλήθεια και το ψέμα. Οι Παραλογές είναι δεκαπεντασύλλαβα ποιήματα, με πλήρη 

δραματική δομή και δυνατή πλοκή. Οι λέξεις τους μεταμορφώνονται σε εικόνες, τραγούδι 

και εξωπραγματικά πλάσματα από μια εποχή που οι άνθρωποι βλέπαν και πέρα από τα 

ορατά… 

https://us02web.zoom.us/j/87982545865?pwd=dklhNUtrYk1Wa2dGdjM2Ri9EUTB3QT

09  

Meeting ID: 879 8254 5865  

Passcode: 226620 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87982545865?pwd%3DdklhNUtrYk1Wa2dGdjM2Ri9EUTB3QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1iNdiBFIeopuzY7AnD5_MP
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87982545865?pwd%3DdklhNUtrYk1Wa2dGdjM2Ri9EUTB3QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1iNdiBFIeopuzY7AnD5_MP

