
ΔΚΓΗΛΩΔΙ Γ΄ ΣΟΙΣΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 

 

Σπίηη  12-2-2013  

 

Γ΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο Μοςζείο Μαπαθυνοδπόμυν»    

Ο Μαξαζώλαο απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα όινπο ηνπο Έιιελεο. Απνηειεί ζύκβνιν 

ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο εηξήλεο θαη καο δηδάζθεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηε ζεκαζία 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αμηώλ γηα ηε ρώξα καο. 3.100 εθζέκαηα πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπ καξαζσλίνπ δξόκνπ από ην 1896 κέρξη ζήκεξα. Σην κνπζείν ππάξρεη 

ζπιινγή πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη αιινύ από ηε γελέηεηξα ηνπ 

Μαξαζσλίνπ δξόκνπ. Αθόκα θηινμελείηαη έλα νδνηπνξηθό ζηελ ηζηνξία ησλ 

Μαξαζσλίσλ θαη θαηαγξάθεηαη ην παγθόζκην θίλεκα ηνπ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ, κέζα 

από ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, ζε 

νιπκπηνλίθεο, ζηελ εκθάληζε γπλαηθώλ, ζην καξαζώλην θαζώο θαη ζηνλ εμνπιηζκό 

ησλ καξαζσλνδξόκσλ. 

 

Πέμπηη  14-2-2013  

 

Γ΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο «Θέαηπον» (Ίδπςμα Μείζονορ Δλληνιζμού) 

Θεαηξηθή παξάζηαζε: «Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία», Κάξκελ Ρνπγγέξε 

Τα παηδηά ζα ηαμηδέςνπλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ κε ηελ πεξίθεκε «Αξγώ» σο ηε κπζηθή 

Κνιρίδα, γηα λα γλσξίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Ιάζνλα θαη ησλ γελλαίσλ 

Αξγνλαπηώλ. Αθνύ πξώηα κάζνπλ ηη αθξηβώο είλαη ην ρξπζόκαιιν δέξαο θαη πώο 

βξέζεθε ζηελ Κνιρίδα, ζα παξαθνινπζήζνπλ βήκα πξνο βήκα ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

Αξγνλαπηώλ λα ην βξνπλ θαη λα ην θέξνπλ πίζσ ζηελ παηξίδα. 

 

Πέμπηη  21-2-2013  

 

Α΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο Βιυμαηικό σολείο 

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Αγαπώ ην ζώκα κνπ, ηξέθνκαη ζσζηά». 

Μέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζέκα ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ηε 

θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, ηα παηδηά ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δηαηξνθηθέο νκάδεο ηξνθώλ, 

καζαίλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθώλ όισλ ησλ νκάδσλ, 

παξαθηλνύληαη λα απνθηήζνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ε 

δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ελόο πγηνύο νξγαληζκνύ γίλεηαη κέζα από ην ζπλδπαζκό 

ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο.  

 

Δ΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο Μοςζείο Ηπακλειδών  

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Τέρλε θαη Μαζεκαηηθά, M.C.Escher – V. Vasarely» 

Τα παηδηά, απαιιαγκέλα από ην άγρνο ησλ θαζεκεξηλώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα επράξηζην βησκαηηθό ηαμίδη από ηνλ 

θόζκν ηεο Τέρλεο ζηνλ θόζκν ηεο Λνγηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 

ζπκκεηξίαο θαη ησλ γεσκεηξηθώλ κνηίβσλ.  

 

Παπαζκεςή  22-2-2013  

 

Β΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο Μοςζείο Βαπνάβα   

 

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Τν ιατθό παξακύζη» 



Τν ιατθό παξακύζη δσληαλεύεη κε ηελ βνήζεηα ηεο αθεγήηξηαο, ηεο «θόθθηλεο 

θισζηήο δεκέλεο ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε» αιιά θαη ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ εηθόλαο-

ήρνπ. Μηα ηδηαίηεξα αμηόινγε αλαδξνκή ζπληξνθηά κε ηε «γηαγηά» & βέβαηα γύξσ 

από ην ηδάθη θαζηζκέλνη ζηηο θινθάηεο.   

 

Πέμπηη  28-2-2013  

 

η΄ ηάξη – Δπίζκετη ζηο Μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ  

 Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Οη αξραηνινγηθνί ζεζαπξνί ηνπ Μνπζείνπ ηεο 

Αθξόπνιεο»   

Τα παηδηά ηεο Ση΄ ηάμεο ζα επηζθεθζνύλ ην ζεκαληηθόηεξν κνπζείν ηεο Ειιάδαο. 

Εθεί ζα δνπλ θαη ζα ζαπκάζνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ αξραίνπ Ειιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ, αξηζηνπξγήκαηα ηέρλεο πνπ απνηεινύλ ζύκβνια ηεο παγθόζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

 


