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Μια εισαγωγή στο μαγικό κόσμο του μπαλέτου. Η σχολή 
μπαλέτου σου  εύχεται καλή αρχή σε αυτό το όμορφο ταξίδι!!!         

                                Atelier de la danse

Μικρή μπαλαρίνα!



01  Προετοιμασία για το μάθημα 

Έφτασε επιτέλους η μέρα που η μικρή 
Δάφνη θα πάει στο μπαλέτο, καθώς την 
περίμενε να φτάσει πολύ καιρό. Έχει 
ήδη ετοιμάσει την τσάντα του μπαλέτου 
της. Άλλωστε δεν χρειάζονται και 
πολλά. Το κορμάκι, το καλσόν, την 
φούστα του χορού και τα παπουτσάκια. 
Δεν ξέχασε βέβαια την χτένα, και το 
λαστιχάκι για να δέσει πίσω τα μαλλιά 
της. Μόλις έφτασε στο μπαλέτο πήγε 
στα αποδυτήρια για να ετοιμαστεί. Η 
χαρά της ήταν απερίγραπτη. Εκεί 
αμέσως έκανε μια καινούργια φίλη την 
Κλέλια όπου η μία βοηθούσε την άλλη 
για να ετοιμαστούν. 

- Έτοιμες!!!, φώναξαν με χαρά και 
αμέσως πήγαν στην μεγάλη αίθουσα 
χορού

Η πρώτη μέρα!



02   Στην αίθουσα χορού

Το μάθημα χορού αποτελείται από 
πολλά διαφορετικά μέρη που πρέπει 
να μάθεις. Μερικά θα σου φανούν 
εύκολα από την πρώτη στιγμή, ενώ 
άλλα απαιτούν περισσότερη 
εξάσκηση. Κάποια θα σε 
εντυπωσιάσουν. Όλα τα μέρη του 
μαθήματος είναι σημαντικά και θα 
πρέπει να προσπαθούμε κάθε φορά 
να γινόμαστε καλύτερες. Έτσι, θα 
καταφέρεις σίγουρα να γίνεις μία 
σπουδαία και όμορφη μπαλαρίνα!!!  

Καλό σου μάθημα!!!

Το μάθημα του μπαλέτου γίνεται σε μια μεγάλη και 
ευρύχωρη αίθουσα έτσι ώστε η Δάφνη, η Κλέλια αλλά 
και όλοι οι μαθητές να έχουν αρκετό χώρο για να 
κάνουν τα άλματα και τις στροφές. Το πάτωμα είναι 
ξύλινο και μαλακό για να μπορούν να κάνουν με 
ασφάλεια τα άλματα. Στους τοίχους υπάρχουν 
ολόσωμοι καθρέφτες για να βλέπεις εάν κάνεις σωστά 
τις ασκήσεις σου. Η Κυρία παίρνει το παρουσιολόγιο 
και καλωσορίζει τα παιδιά στο μάθημα!

Το πρώτο μάθημα



Συγχρονισμένες κινήσεις χεριών και 
ποδιών με ίσια πλάτη

Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να γίνονται αργά 
για να γυμνάζονται και να ζεσταίνονται 
σωστά οι μύες σου.

Στο τέλος κάθε μαθήματος που οι μύες 
έχουν ζεσταθεί μαθαίνουμε το σπαγγάτο

03 Ασκήσεις στο πάτωμα  
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