
 
 

Ημερήσιο Πρόγραμμα 
Summer Day Camp 

 

7:55 – 8:00      ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΡΟΣ OASIS ACTIVITY FARM PARK  

                                ΑΦΕΤΗΡΙΑ 1) Λεωφ. Κηφισίας 310, Κηφισιά 145 63 (Βιβ/λείο Ευριπίδης)   

https://goo.gl/maps/ecKALmbiXt2wnLz98 

                               και 
 

8:10 – 8:15   ΑΦΕΤΗΡΙΑ 2) Κόμβος Κηφισίας, Δαχτυλίδι, Μαρούσι 151 25,   Στάση: 

https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu
4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192 

 

                8:45     ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ OASIS ACTIVITY FARM PARK 

8:45   –  9:00      WELCOME GAMES / ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ- TEAM BUILDING 

                               Κάθε μέρα καλωσορίζουμε τα παιδιά, μ’ένα νέο διασκεδαστικό παιχνίδι, Oasis fun Games, 
με στόχο τη γνωριμία και τη σύνδεση της ομάδας και το κτίσιμο εμπιστοσύνης με τους 
ομαδάρχες/ γυμναστές. 

 

9:00   –  12:00   ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  

                            Μέσα στην εβδομάδα τα παιδία έχουν την ευκαιρία να κάνουν  
                                  αναρρίχηση, flying fox, τοξοβολία, ποδήλατο και  
                                  pedal-carts στις ειδικά διαμορφώμένες διαδρομές, μαθήματα ιππασίας και  
                                  κολύμβησης στην πισίνα του Oasispark. 
     

13:00 – 14:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ μια φορά την εβδομάδα κάθε ομάδα ετοιμάζει την δική της συναγή     

με υλικά από το κτημα μας.  
 

14:00 – 15:00 ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  

Κάθε εβδομάδα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με εικαστική δράση,           
θεατρικό παιχνίδι, μουσική έκφραση και έμπρακτη ενασχόληση με την φύση. Καλλιεργούν 
στους λαχανόκηπους, απολαμβάνουν με παιχνίδι τη συγκομιδή. Φυτεύουν, ποτίζουν και 
γνωρίζουν τα ζώα της φάρμας, (farm games, oasis games) 
 

15:00 – 16:00 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, scoutball, κ.α.) 

 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ  

 17:00   ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 1 ) Λεωφ. Κηφισίας 310, Κηφισιά 145 63 (Βιβ/λείο Ευρυπίδης) 

https://goo.gl/maps/ecKALmbiXt2wnLz98 
                               και 

 17:00   ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 2) κομβος Κηφισίας, Δαχτυλίδι, Μαρούσι 151 25, Στάση ... 

https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu
4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192 
 

 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 16:00 – 16:30 ΣΤΟ OASIS ACTIVITY FARM PARK  

                                Πλαπούτα, Άνω Καρέλλας 194 00 https://g.page/oasisfarmpark?share 
 

 

https://goo.gl/maps/ecKALmbiXt2wnLz98
https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192
https://goo.gl/maps/ecKALmbiXt2wnLz98
https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.gr/maps/@38.0422447,23.8027455,3a,75y,242.93h,96.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE88_Pu4TF4D4b4sXwUmkFw!2e0!7i16384!8i8192
https://g.page/oasisfarmpark?share


 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν καθημερινά μαζί τους ένα σακίδιο με: 
 

- Καπέλο, Αντιηλιακό 
- Μαγιό/γυαλάκια και σκουφάκι πισίνας (υποχρεωτικα), πετσέτα, σαγιονάρες 
- μια αθλητική φόρμα ή κολάν  (μακρύ παντελόνι) για την ιππασία 

- παγούρι για νερό (απαραίτητο για λόγους υγιειας λόγω COVID-19) 
 

Τα ρούχα για το Oasis Summer Day Camp θα είναι καλό να είναι άνετα και αθλητικά και χρήσιμη μια δευτερη 
αλλαξιά.  Απαραίτητα είναι τα κλειστά αθλητικά παπούτσια για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες. 
 
*Κατα τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρονται στα παιδιά 2 snack (φρέσκα φρούτα και 
απογευματινό snack) 
 
 
 
Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 
 
Yπεύθυνη σχεδιασμού προγράμματος 
Ελένη Χιωτάκη 
activities@oasispark.gr 
6938860173 

mailto:activities@oasispark.gr

