Χριστούγεννα στην Ευρώπη
Τι πιο ωραία περίοδος απο τα Χριστούγεννα! Μικροί, μεγάλοι σε όλο το κόσμο
προετοιμάζονται σε ένα γιορτινό χριστουγεννιάτικο κλίμα! Στην Ευρώπη κάθε χώρα
ακολουθεί τα έθιμα και τις παραδόσεις της με τραγούδια, φαγητά , γλυκά και ωραίες
κατασκευές!
Προσκαλούμε τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουμε μαζί τι συμβαίνει στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα την περίοδο που προετοιμαζόμαστε όλοι για τα
Χριστούγεννα! Τέσσερα δημιουργικά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, οπου
τα παιδιά γνωρίζοντας τα έθιμα στην Ευρώπη θα φτιάχνουν κάθε φορά μια όμορφη
χριστουγεννιάτικη κατασκευή για εκείνα!
Θα πραγματοποιηθεί επίσης και ένα δημιουργικό εργαστήριο ενηλίκων.
Σας περιμένουμε να προετοιμαστούμε δημιουργικά για τα Χριστούγεννα!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο 1
Γνωριμία με τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ευρώπης.
1)Κατασκευή Αλεξανδριανά για τις χώρες Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία.

2)Κατασκευή Άγιος Βασίλης , το πιο γνωστό και γλυκό χριστουγεννιάτικο πρόσωπο
των παιδιών.
Εργαστήριο 2
Το πιο διαδεδομένο έθιμο στην Γερμανία και Ελβετία.
Andventskalender για τα παιδιά. Ημερολόγιο με έκπληξη που μετρά αντίστροφα τις
ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
Andentskrantz για τους ενήλικες. Στεφάνι στολισμένο με 4 κεριά που δηλώνουν τις
4 εβδομάδες του Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα.
Εργαστήριο 3
Κατασκευή Χριστουγεννιάτικη Κάλτσα για τις χώρες Βέλγιο, Ελβετία. Τα παιδιά
φτιάχνουν την κάλτσα τους για να βρούν μέσα σε αυτές το δώρο των
Χριστουγέννων.
Εργαστήριο 4
Κατασκευή Καράβι, παλιό και αγαπημένο έθιμο στολισμού Χριστουγέννων για την
χώρα Ελλάδα.
Κατασκευή Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, στολισμός για όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Παρουσιάση
Η Βασιλική Κοντουδιού είναι νηπιαγωγός και ασχολείται με τη δημιουργική
απασχόληση των παιδιών. Επίσης διδάσκει ελληνικά σε πρόσφυγες στον διεθνή
οργανισμό Κάριτας Ελλάς και σε παιδιά δημοτικού σχολείου ως παράλληλη στήριξη.
Υλικά εργαστηρίων : Όλες οι κατασκευές θα γίνουν με υλικά που θα προσφέρει ο
Κοσμο-Πολιτισμός. Κάθε παιδί και ενήλικος θα πάρει την δική του κατασκευή!
Σε ποιους απευθύνονται : Σε παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών και σε ενήλικες για ένα
μόνο εργαστήριο.
Που θα γίνονται : Στο νέο χώρο του Κοσμο-Πολιτισμού στην Δάφνη, οδός Σεφέρη
7 και Λ. Βουλιαγμένης. Ο ολοκαίνουριος χώρος μας απέχει μόλις 5 λεπτά από το
Σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης» της Γραμμής 2 του Μετρό και είναι απέναντι από
τους κινηματογράφους ΝΑΝΑ – Cinemax Cyta επί της Λ. Βουλιαγμένης.
Πότε : Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από τα τέλη Νοεμβρίου
και θα διαρκούν 3 ώρες το καθένα. Συγκεκριμένα:
1ο Εργαστήριο 25 Νοεμβρίου 2017
2ο Εργαστήριο 2 Δεκεμβρίου 2017. Μικτό εργαστήριο παιδιά και ενήλικες.
3ο Εργαστήριο 9 Δεκεμβρίου 2017
4ο Εργαστήριο 16 Δεκεμβρίου 2017

Δίδακτρα: Η εισφορά – συμμετοχή είναι 30 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) για
όποιο παιδί παρακολουθήσει όλα τα εργαστήρια.
Κάθε μεμονωμένο εργαστήριο κοστίζει 10 Ευρώ.
Τα υλικά κατασκευής παραχωρούνται από τον χώρο.
Το εργαστήριο ενηλίκων κοστίζει 15 Ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι το 1ο Εργαστήριο θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει.

Εγγραφές: Συμπληρώστε
info@cosmosofculture.org.
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Επικοινωνία:


Με e-mail στο info@cosmosofculture.org



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9769271, 6987887018 (Δευ-Πα ώρες 11.0015.00 και 17.30-20.30 και Σάββατο 11.00-14.00).

Κοσμο-Πολιτισμός, πολιτιστικός οργανισμός
e-mail: info@cosmosofculture.org
website: www.cosmosofculture.org
facebook: www.facebook.com/cosmosofculture

