
 
 

Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙ 
 
Στο πρόγραμμα Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙ τα παιδιά 
συμμετέχουν σε δημιουργικά παιχνίδια από τον κόσμο της Επιστήμης και 
των Μαθηματικών για την απόκτηση πλούσιων εμπειριών, οικοδόμηση 
εννοιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού και 
μαθηματικής σκέψης. Η θεματολογία για το 1ο τετράμηνο έχει ως εξής: 
 
Ηλικίες: 5-6,5 ετών    Ημέρα/Ώρα: Πέμπτες 4:00-5:00 
Έναρξη: 4 Σεπτεμβρίου 2017             Λήξη: Μάιος 2018 
 

Μήνας Θεματολογία 

Σεπτέμβριος 
(7,14,21,28/9) 

Μηχανολογία για παιδιά: Μελετούμε κατασκευές 
πύργων και γεφυριών, και ανακαλύπτουμε τις αρχές της 
ισορροπίας. Ποιες ακολουθίες αριθμών κρύβονται πίσω 
από τους πύργους;  

Οκτώβριος 
(5,12,19,26/1

0) 

Μαγνητισμός για παιδιά: Ντυνόμαστε πειρατές, 
μελετούμε τη λειτουργία της πυξίδας και… ψάχνουμε τον 
θησαυρό. Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες του κύκλου και 
φτιάχνουμε τη δική μας πυξίδα.  

Νοέμβριος 
(2,9,16,23/11) 

Κάτοπτρα και Χιονονιμφάδες: Μελετούμε τις 
χιονονιφάδες και ανακαλύπτουμε την έννοια της 
συμμετρίας με τη χρήση κατόπτρων.  

Δεκέμβριος 
(30/11-

7,14,21/12) 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα: Ξεκινώντας από το απλό 
ηλεκτρικό κύκλωμα, οικοδομούμε την έννοια του 
ηλεκτρισμού, φτιάχνουμε κυκλώματα με παράξενα υλικά 
και «λαμπάκια» για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

 
 
 
Κόστος: 

 
Ετήσια Συμμετοχή (Σεπτέμβριος– Μάιος): 

 €30 εγγραφή & €30 το μήνα 
 
Μηνιαία Συμμετοχή (βάση διαθεσιμότητας): €36 το μήνα 
Συμμετοχή ανά συνάντηση (βάση διαθεσιμότητας): €10 το μήνα 
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Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙΙ 

 
Στο πρόγραμμα Παιχνίδια Μαθηματικών και Επιστήμης ΙΙΙ τα παιδιά 
συμμετέχουν σε δημιουργικά παιχνίδια από τον κόσμο της Επιστήμης και 
των Μαθηματικών για την απόκτηση πλούσιων εμπειριών, οικοδόμηση 
εννοιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού και 
μαθηματικής σκέψης. Η θεματολογία για το 1ο τετράμηνο έχει ως εξής: 
 
Ηλικίες: 6-7,5 ετών    Ημέρα/Ώρα: Πέμπτες 5:15-6:15 
Έναρξη: 4 Σεπτεμβρίου 2017             Λήξη: Μάιος 2018 
 

Μήνας Θεματολογία 

Σεπτέμβριος 
(7,14,21,28/9) 

Φωτογραφία για παιδιά: Μελετούμε τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά του φωτός και κατασκευάζουμε τις 
δικές μας φωτογραφικές μηχανές. Ποιο σχήμα 
‘κρύβεται’ μέσα σε μια φωτογραφική μηχανή; 

Οκτώβριος 
(5,12,19,26/10) 

Αϊνστάιν για παιδιά: Μελετούμε την έννοια του 
χρόνου! Ποια προβλήματα πρέπει να επιλυθούν για 
να κατασκευάσουμε τα δικά μας ρολόγια; 

Νοέμβριος 
(2,9,16,23/11) 

Τετραγωνική ρίζα και τετράγωνοι αριθμοί: 

Διερευνούμε τι κάνει το σύμβολο  στις 
υπολογιστικές μηχανές και μελετούμε τους 
τετράγωνους αριθμούς μέσα από μαθηματικούς 
γρίφους, προβλήματα και δοκιμασίες. 

Δεκέμβριος 
(30/11-

7,14,21/12) 

Αστρονομία για παιδιά: Μελετούμε τους πλανήτες 
του ηλιακού μας συστήματος και αστερισμούς του 
βραδινού ουρανού. Στη μελέτη μας δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει το Άστρο της Βηθλεέμ μέσα από την 
Επιστήμη και την Ιστορία! 

 
Κόστος: 

 
Ετήσια Συμμετοχή (Σεπτέμβριος– Μάιος): 

 €30 εγγραφή & €30 το μήνα 
 

Μηνιαία Συμμετοχή (βάση διαθεσιμότητας): €36 το μήνα 
Συμμετοχή ανά συνάντηση (βάση διαθεσιμότητας): €10 το μήνα 
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