
Τ« τεοαδιά ζωγρ&φίζονν στον τοίχο 
δυο κκρδιές κι ένκν -ήλίο στ-ην μ.έ<τη 
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σ' χγκ-ιτ,ώ κι ο κηέρκντος κόσμ.ος 
ΐίόσο μ-οιάζει μ,ε μ.ικρ-η ·η.ολι.τείο( 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
e-mail: ilionbns@ilion.gr 

4° Παιδικό Φεστιβάλ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΕΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥΙΛΙΟΥ 

* 

ΐ'β 
νφν% Y*S W  

\^Ά *ί#*7 

ΠΑΚΝΙΔΪλ**1 ΊΜΑΤΑ' 
,η/^2£ΑΝτπΝΗΓ·π»π215 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7ΙΟΥΝΙΟΥ 6:30-9:30μ.μ. 
ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
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QKIJCm^GSiinm 
Στο 4o Φεστιβάλ μας κοντά στη φύση, τα παιδιά με τους γονείς τους, θα έχουν την 
ευκαιρία στα περίπτερα των Παιδικών Σταθμών μας, να θαυμάσουν έργα τους που 
δημιουργώντας τα με χαρά, τους δόθηκε η δυνατότητα να έρθουν κοντά σε διάφορες 
μορφές τέχνης (ζωγραφική - μουσική - θέατρο - λογοτεχνία). να γνωρίσουν υλικά 
και πράγματα για τη φύση και το περιβάλλον και να βάλουν πινελιές στα έργα και τις 
κατασκευέςτους. πουφεύγονταςθαταπάρουνσανενθύμιο. 

6:30 - 8:00 μ.μ. Περιήγηση στα περίπτερα 
8:00-8:15μ.μ. ΧαιρετισμόςτουΔημάρχου καιτου Προέδρουτου Ν.Π. 
8:15 - 9:30 μ.μ. θεατρική Παράσταση" 0 Πουλτσινέλα καιτογελαστόδάσος" 
Στο χώρο της εκδήλωσης. μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
περιηγηθούν στα περίπτερα. να παίξουν με τη φύση και το νερό. να θαυμάσουν 
πίνακες ζωγραφικής και μουσικά όργανα, να ακούσουν ήχους και μελωδίες, να 
κάνουν κατασκευές μεχάνιρες, κοχύλια, ανακυκλώσιμα υλικά, να κολλήσουν, να 
ζωγραφίσουνκαινα επισκεφθούντηνέκθεση βιβλίου. 
Ιδιαίτερο χρώμα στο φεστιβάλ θα δώσει η θεατρική ομάδα του Θωμά Κινδύνη, με το 
παραμύθι "0 Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος" με ζωντανή μουσική από 
φλάουτο, φλογέρα, μεταλλόφωνο και άλλα. Η παράσταση έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας. 

V ΠΑΙΧΝΙΑΙΑ^ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤάίΐίΡΚθ^ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΟιΠαιδικοίκαιΒρεφονηπιακοίΣταθμοίτουΔήμουΙλίου, αποχαιρετώνταςτησχολική 
χρονιά. διοργανώνουν το 6ο Παιδικό Φεσιιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο 
■'ΑντώνηςΤρίτσης", τηνΔευτέρα 7 Ιουνίου 2010 καιώρα 6:30 μ.μ. - 9:30 μ.μ.. 
Σας περιμένουμε όλους μικρούς και μεγάλους, να περάσουμε μαζί όμορφες στιγμές 
δημιουργίας και διασκέδασης. 

Καλό καλοκαίρι 

Ο Δήμαρχος 
Νίκος Ζενέτος 


