
Σας ενημερώνουμε ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος 
Bricktivity περιλαμβάνουν μια σειρά από πρωτότυπες, 
βιωματικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 
χρήση διάφορων κομματιών από διάφορα τουβλάκια. Οι 
δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί και διεξάγονται από την 
BrickWiz.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης Bricktivity , θα 
λειτουργούν 2 αίθουσες (ανάλογα την ηλικία των παιδιών) με 
τουβλάκια για ελεύθερο παιχνίδι ,πάντοτε με την επίβλεψη των 
εξειδικευμένων συντονιστών, χωρίς δήλωση συμμετοχής.
Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη βασική 
διοργάνωση είναι οι εξής:
• Ελεύθερο παιχνίδι με δεκάδες χιλιάδες τουβλάκια
• Δημιουργία TOWN με τουβλάκια
• Κατασκευή custom μίνι φιγούρας
• Βιβλία με ιδέες με τουβλάκια
• Πρωτότυπες σπαζοκεφαλιές
• Κατασκευή σετ με οδηγίες για διάφορα επίπεδα δυσκολίας
• Το παιχνίδι της γυάλας

Εκτός των παραπάνω δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθούν 
επιπλέον κάποια εργαστήρια, τα οποία χρειάζεται για την 
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος να δηλώσετε συμμετοχή 
(συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν κάνει κράτηση με 
διανυκτέρευση και όσοι έχουν κάνει κράτηση για μονοήμερη 
εκδρομή με φαγητό και εφόσον έχουν αφήσει email κατά την 
κράτηση θα λάβουν ένα email που θα μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή σε όποιο εργαστήρι επιθυμούν).



Τα εργαστήρια είναι προαιρετικά, πραγματοποιούνται 
συγκεκριμένη ώρα που θα σας ενημερώσουμε την ώρα της 
άφιξής σας (όσοι έχετε δηλώσει στα εργαστήρια), και είναι 
ομαδικά ενώ για να διεξαχθούν θα πρέπει να συμπληρωθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός των παιδιών.

Τα εργαστήρια λοιπόν που έχουν προγραμματιστεί και 
απαιτείται δήλωση συμμετοχής είναι τα εξής:

1.   Εργαστήριο δημιουργικότητας Brickwiz (Για παιδιά άνω 
των 7 χρονών)

2.   Παιχνίδι προσομοίωσης «Το Εργοστάσιο Αυτοκινήτων» 
(Για παιδιά άνω των 10 χρονών)

3.   Δραστηριότητες Six Bricks (Για παιδιά 5-6 χρονών)

4.   Εργαστήριο δημιουργικότητας "Κατασκευή αρχαίου 
ελληνικού ναού" (για παιδιά τρίτης δημοτικού και πάνω)

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συνεργασία και σας 
περιμένουμε στο The Ranch.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2104100121-122 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-17.00

LEGO is a trademark of the LEGO Group, which does not sponsor, 
authorize or endorse event and its services


