ΠαιδοΣυναντήσεις στη

σάββατο 5.5.18 / ώρα 12 το µεσηµέρι

Το τερατάκι του μυαλού μου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
κτίριο ΜΙΝΕΤΤΑ / Λ. Συγγρού 193-195, Ν. Σµύρνη

Η ΜΙΝΕΤΤΑ συνεχίζει να στηρίζει έµπρακτα όλα όσα προωθούν τον πολιτισµό. Στα πλαίσια αυτά έχει προγραµµατιστεί
µια σειρά δραστηριοτήτων για παιδιά οι «Παιδοσυναντήσεις στη ΜΙΝΕΤΤΑ» οι οποίες πραγµατοποιούνται στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας και είναι στην ουσία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ µε ποικίλο περιεχόµενο
(θέατρο σκιών, µουσική, παρουσιάσεις, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, κατασκευές, κουκλοθέατρο, αφήγηση,
θεατρικό παιχνίδι, κ.ά ). Με µεγάλη χαρά θα υποδεχθούµε αυτό το Σάββατο τους µικρούς µας φίλους 5 έως 11 ετών,
στη Συνεργατικό Βιωµατικό Παιχνίδι «Το τερατάκι του µυαλού µου».

σάββατο
5/05

info

Το τερατάκι
του µυαλού µου

Συνεργατικό Βιωµατικό Παιχνίδι
από τη Μιρέλλα Κοροµπίλια
Η ψυχοθεραπεύτρια και οικογενειακή σύµβουλος Μιρέλλα Κοροµπίλια δηµιουργεί µε τα παιδιά και τους γονείς, µια
διαφορετική βιωµατική συντροφιά. Ένα δηµιουργικό βιωµατικό εργαστήρι. Μια χρωµατιστή παρέα που µέσα σ΄ αυτή,
µαθαίνουµε να µην φοβόµαστε … τους φόβους µας. Φτιάχνουµε τις δικές µας µοναδικές χειροτεχνικές κατασκευές και
«κλείνουµε» µέσα σ αυτές, τα τερατάκια του µυαλού µας. Τους δίνουµε τα πιο αστεία ονόµατα και τις πιο αστείες
φατσούλες. Τους βάζουµε χρώµα και γράφουµε γι αυτά, τις πιο αστείες ιστορίες.
«Τέρας µου χρωµατιστό είσαι µέσα στο µυαλό, γι αυτό … άντε στο καλό».
Η Μιρέλλα η γλυκιά ψυχολόγος µε την ατελείωτη ηρεµία και την αστείρευτη διάθεση, συνεργάζεται µε τα παιδιά και
τους γονείς και βρίσκουν µαζί, έξυπνους τρόπους, που µετατρέπουν τους φόβους σε δηµιουργικό παιχνίδι.
Ένα παιχνίδι που ελευθερώνει το παιδικό µυαλό και «ξεκλειδώνει» τους µηχανισµούς κατανόησης των µεγάλων.

Μιρέλλα Κοροµπίλια: ψυχοθεραπεύτρια – οικογενειακή σύµβουλος
Σωτηρία Καραπατάκη: χειροτέχνης – κουκλοποιός / Οργάνωση Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr
αναγράφοντας τις ηλικίες και τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να λάβουν µέρος, έως και
την Παρασκευή 4/5. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

σηµαντικό

paidosynantiseis@minetta.gr

