
 

 
 

 

  

 
Το Πίκο είναι ένας χώρος έκφρασης και 

φαντασίας για παιδιά. Εδώ θα βρείτε 

εργαστήρια, τα οποία ανανεώνονται ανά 

διαστήματα, με διάφορες θεματολογίες, 

ανάλογα την ηλικία, που όμως πάντα 

ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία. 

Μέσα σε ένα ομαδικό κλίμα αποδοχής και 

ασφάλειας, η κάθε συμμετοχή κάθε 

παιδιού αξίζει κι έχει μεγάλη σημασία! 

Το εργαστήρι μας στηρίζεται σε μία νέα 

βιωματική μέθοδο εμψύχωσης ομάδων, τη 

συνθετική παιγνιόδραση. Με τον όρο 

εμψύχωση, εννοείται ένας νέος τρόπος 

μετάδοσης των γνωστικών αντικειμένων, 

κατά τον οποίο, αναπτύσσεται η 

επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία 

έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση και η 
και η ενσυναίσθηση. 

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια 

χρειάζεται κράτηση θέσης. Ο αριθμός 

των παιδιών, κάθε εργαστηρίου είναι 

συγκεκριμένος και περιορισμένος. Σε 

περίπτωση μη δυνατότητας 

παρακολούθησης ενός εργαστηρίου, 

παρακαλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας, 

το συντομότερο δυνατό. 

Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί 

μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Υπεύθυνη Πίκο : 

Φριλίγκου Κατερίνα,  

Νηπιαγωγός – Εμψυχώτρια ομάδων 

 

Επαρχ. οδός Λευκάδος – Νυδρίου (έναντι 

my market) 

Τηλ. 2645301803 / www.pikoland.com 

Facebook: pikolefkada  

 

 

4 – 6 ετών  

Πηλόμορφος Κόσμος 
Ένα εργαστήρι γεμάτο πηλό, δημιουργία, 

φαντασία και πάνω απ΄ όλα 

συνεργασία!!! 

 

Άραγε πόσο κοντά μπορεί να μας φέρει 

ένα μεγάλο κομμάτι πηλού; Πόσες ιδέες 

μπορεί να μας δώσει και πώς θα 

μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε 

φτιάχνοντας τελικά τον δικό μας πηλό - 

όμορφο κόσμο!  

Στο εργαστήρι αυτό, τα παιδιά έχοντας 

σαν πρώτη ύλη τον πηλό, όπως μας τον 

δίνει η φύση, αλλά και διάφορα αλλά 

αντικείμενα από τη φύση ή μη, αφήνονται 

ελεύθερα να αποτυπώσουν τη φαντασία 

τους και να ξετυλίξουν τη 

δημιουργικότητά τους.  Πλάθοντας τον 

πηλό  

αποτυπώνουν τις σκέψεις τους με λόγια 

και μορφές, εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους, μαθαίνουν να 

σέβονται τα συναισθήματα των διπλανών 

τους και συνεργάζονται, δημιουργώντας 

στο τέλος ένα κόσμο όλοι παρέα! 

 

5++  ετών 

Ζωγραφική 

Ελάτε να ταξιδέψουμε στον μαγικό 

κόσμο της ζωγραφικής! 

Χρώματα, γραμμές, μολύβια, κάρβουνο και 

διάφορες τεχνικές ελεύθερου σχεδίου 

μπλέκονται σε ένα εργαστήρι γεμάτο 

δημιουργία και έκφραση!  

 

 

 

12 – 36 μηνών 

 

Αισθητηριάκια  

 

Ένα εργαστήρι  αισθητηριακού 

παιχνιδιού 

που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις! 

  

Τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά  

μέσα από τις αισθήσεις τους,  

είναι αυτά που τα βοηθάνε να 

κατανοήσουν τον κόσμο, αλλά και  

να οικοδομήσουν νευρικές συνδέσεις 

που υποστηρίζουν  

τη μάθηση, τη σκέψη και τη 

δημιουργικότητα. 

 

Μέσα σε ένα περιβάλλον  

ειδικά διαμορφωμένο πλούσιο σε 

αντικείμενα  

διαφορετικών υφών, χρώματα, αρώματα, 

γεύσεις, κινούμενα ή αιρούμενα 

αντικείμενα και μουσικές, τα μικρά μας 

αισθητηριάκια, παίζουν, ανακαλύπτουν, 

αλληλεπιδρούν, κοινωνικοποιούνται 

νιώθοντας την ασφάλεια  

που τους χρειάζεται για να εξερευνήσουν  

και να αναπτυχθούν  

ολόπλευρα.  

 

Σε αυτό το εργαστήρι θα αναμειχθούμε με 

ζυμάρια, άμμο, χρώματα, φούσκες,  

νερό, υφάσματα, αφρό,   

ακόμα και μακαρόνια  

και μπορεί να λερωθούμε!  

 

  

 

Τα εργαστήριά μας  

http://www.pikoland.com/


   

2 – 3,5 ετών 

 

Πικολινάκια 
Άραγε που να κρύφτηκε η μικρή μας 

αραχνούλα, τι ψάχνει ο Μίμης στον 

ουρανό, πόσα τραγουδάκια ξέρουμε για 

ζωάκια και πόσοι διαφορετικοί τρόποι 

υπάρχουν να κάνουμε μία αγκαλίτσα; 

Αυτά κι άλλα πολλά θα ανακαλύψουμε σ΄ 

ένα εργαστήρι γεμάτο μουσική, 

χρώματα και παιχνίδι!  

Τα μικρά μας πικολινάκια θα γίνουν μέλη 

μιας ομαδούλας εξερεύνησης και 

παιχνιδιού! Μικρές ιστοριούλες, γίνονται 

αφορμή για μουσική, παιχνίδι και 

εικαστική δημιουργία!  

2 – 3,5  ετών 

Πρωινούληδες  

 

 Δύο πρωινά την εβδομάδα 

συναντιόμαστε όλοι παρέα για να 

παίξουμε, να αλληλεπιδράσουμε, να 

δημιουργήσουμε, να ακούσουμε ιστορίες 

και να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Με την 

ασφάλεια ενός δικού μας ανθρώπου και 

της παιδαγωγού, οι μικροί μας φίλοι 

μεταβαίνουν από το εγώ στο εμείς κι ο 

κόσμος!  

Ελάτε να περάσουμε παρέα λίγες ώρες 

παιχνιδιού και ανακάλυψης. Μπορείτε να 

παίξετε παρέα με το μικρό σας αστεράκι 

και να σας συνεπάρει στο μαγικό παιχνίδι 

του, αλλά και να χαλαρώσετε στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο μας, ενώ ο μικρός 

μας φίλος κάνει νέους φίλους και 

ανακαλύπτει νέες εμπειρίες.  

3,5 – 5,5 ετών 

Μουσικοιστορίες 

Όταν το θεατρικό παιχνίδι συναντάει 

τη μουσικοκινητική παρέα με τους 

μικρούς μας φίλους!  

 

Μια πρώτη επαφή των μικρών μας φίλων 

με το θεατρικό παιχνίδι, με τη βοήθεια 

της μουσικοκινητικής και των ιστοριών! 

 

Ελάτε να παίξουμε μαζί, να 

τραγουδήσουμε και να πειραματιστούμε 

με διάφορα μουσικά όργανα!  

Με βιωματικό τρόπο, μέσω της κίνησης, 

του τραγουδιού, του αυτοσχεδιασμού και 

του παιχνιδιού,  

ζωντανεύουμε ιστορίες  στον κόσμο της 

μουσικής! 

 

5 ++ ετών 
 

Εμψύχωση ομάδας με 

Θεατρικό Παιχνίδι 1, 2   
 

Υφάσματα, μαντίλια, μουσική, φαντασία,  

μεταμόρφωση αντικειμένων και 

προσώπων, όλα μπλέκονται σε ένα 

εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού!  

Ένα εργαστήρι εμψύχωσης ομάδας με τη 

μαγεία του θεατρικού παιχνιδιού! 

Σκοπός μας να επικοινωνήσουμε μέσα 

από τα αισθήματά μας και να γνωρίσουμε 

τεχνικές όπως παντομίμα, αυτοσχεδιασμό, 

πολλαπλή χρήση αντικειμένων κ.ά. Να 

νιώσουμε ασφαλείς στην ομάδα μας, να 

εκφραστούμε, να παίξουμε και να 

γνωρίσουμε τρόπους να φτιάχνουμε δικές 

μας ιστορίες και φυσικά να τους δίνουμε 

ζωή! Δίνουμε ευκαιρίες για επικοινωνία, 

ευαισθητοποίηση, δημιουργική έκφραση 

με αφορμή το παιχνίδι!” 

5 ++ ετών  

Μουσική προπαιδεία 1, 2  

Οι νότες στο πεντάγραμμο ξεκινούν τον 

χορό, οι μελωδίες στα μεταλλόφωνα 

αρχίζουν, ενώ τα κρουστά δίνουν τον 

ρυθμό! Κι εμείς οι μουσικοί, μέλη της πιο 

ωραίας ορχήστρας!  

Μέσα από το εργαστήρι της μουσικής 

προπαιδείας, με βιωματικές 

δραστηριότητες και παιχνίδι, οι μικροί μας 

μουσικοί, γνωρίζουν τα κρουστά μουσικά 

όργανα, καλλιεργώντας το ρυθμό και τη 

φωνή τους. Αναπτύσσοντας τις μουσικές 

τους δεξιότητες, έρχονται σε επαφή με τη 

μουσική γραφή (νότες, πεντάγραμμο, 

κλειδί του σολ) και μαθαίνουν απλές 

μελωδίες σε μεταλλόφωνο και απλούς 

ρυθμούς σε κρουστά όργανα. 

6 ++ ετών  

Lego Δημιουργία ιστοριών (comic) 

Δημιουργούμε ιστορίες, τiς εκφράζουμε 

και τις αναπαριστούμε με το ειδικό πακέτο 

lego education story starter, και τέλος τις 

παίρνουμε τυπωμένες σε χαρτί σαν comic! 

            
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ party! 
 

Σάββατα πρωί στο Πίκο  

Κάθε Σάββατο πρωί κάτι διαφορετικό 

συμβαίνει! Στην αρχή κάθε μήνα 

ανακοινώνεται το πρόγραμμα όλων των 

Σαββάτων. 

4,5 – 8 ετών  

ΠαραμυθοΙδέες 

  

Αφήγηση παραμυθιού, εξερευνούμε τον μαγικό 

κόσμο των βιβλίων και συναισθημάτων μας 

Ελάτε να αγαπήσουμε και να προσεγγίσουμε το 

βιβλίο 

 μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης! 

 

2 – 8 ετών 

Messy play 

 

Το messy play, το αισθητηριακό παιχνίδι που 

λερώνει και απολαμβάνουν μικροί – μεγάλοι! 

 

Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο υλικά που 

ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις,  

αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν αυτό που ξέρουν 

καλύτερα από όλους μας,  

να παίξουν, να εξερευνήσουν και να λερωθούν!  

 

4 ++ ετών 

Μουσική αφήγηση  

 

Μουσικές αφηγήσεις ιστοριών, ιστορίες 

διαδραστικές πλημμυρισμένες  με μουσικές 

μελωδίες!  

 

 4 – 10 ετών 

Κατασκευές  

Φτιάχνω μόνος μου  

 

Κατασκευές με διάφορα υλικά κάθε φορά και 

μεικτές τεχνικές. Χειροποίητα παιχνίδια, decoupage, 

κοσμήματα, κούκλες, πηλός, χειροποίητη 

πλαστελίνη, μουσικά όργανα και πολλά πολλά 

άλλα!!  

 

 

 

          

 


