Summer Day Camp

Ημερήσιο Πρόγραμμα
8:15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ OASIS ACTIVITY FARM PARK
9:00 ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ WELCOME GAMES (Διασκεδαστικά παιχνίδια γνωριμίας)
9:30 – 13:30 ΔΡΑΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε όλες τις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Αναρρίχηση, Flying fox και Free drop
Τοξοβολία σε στόχους για όλα τα επίπεδα
Pedal-carts και ποδήλατα (BMX και Mountain bikes) στις ειδικά διαμορφώμένες
διαδρομές του πάρκου και του γειτονικού δάσους
Μαθήματα ιππασίας (ανάλογα με το επίπεδο)
Μαθήματα κολύμβησης και water games στην πισίνα του Oasispark
Βιωματική επαφή με τη γη και τη φύση καλλιεργώντας στους λαχανόκηπους
(Τα παιδιά φυτεύουν, ποτίζουν και χαίρονται με τη συγκομιδή)
Δοκιμασίες στον στίβο περιπέτειας (‘’Survivor games’’)
Παρέα με τα ζώα της φάρμας (ταϊσμα και περιποίηση)
Ομαδικά παιχνίδια στα γήπεδα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κ.α.)

13:30 – 14:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ *
14:00 – 15:45 ΤΕΧΝΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
•
•
•
•
•
•

Καλλιτεχνικά (‘’Τα στοιχεία της φύσης από το χθές στο σήμερα’’)
Μουσικά όργανα /χορός/τραγούδι
Θεατρικό παιχνίδι
Θεατρική παράσταση Re-Battery “Το θαύμα της ενέργειας”
Cooking (συμμετοχικό μάθημα μαγειρικής με υγιεινές επιλογές από το κτήμα μας)
Περπάτημα και εξερεύνηση στο γειτονικό δάσος του Oasis (Orientation-Tracking)

Κάθε Παρασκευή αποχαιρετιστήριο πάρτυ!!!!

16:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ OASIS ACTIVITY FARM PARK

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν καθημερινά μαζί τους ένα σακίδιο με:
-

Καπέλο, Αντιηλιακό
Μαγιό/γυαλάκια και σκουφάκι πισίνας (υποχρεωτικά), 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 είναι χρήσιμη μια
δευτερη αλλαξιά.
Απαραίτητα είναι τα κλειστά αθλητικά παπούτσια για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες.
*Κατα τη διάρκεια του προγράμματος εκτός από το μεσημεριανό γεύμα, προσφέρονται στα παιδιά 2 snack
(φρέσκα φρούτα και απογευματινό snack)

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

