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Γεςηέπα  3-12-2012  

 

Γ΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Μοςζείο Πειπαμάηων 

 

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Μαγηθή Χεκεία».   

Σην Μνπζείν Πεηξακάησλ νη καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ζα επηζθεθζνύλ έλα 

ζπλαξπαζηηθό εξγαζηήξην ρεκείαο γηα κηθξνύο «κεγάινπο» επηζηήκνλεο. Δηαιύκαηα 

πνπ αιιάδνπλ ρξώκα , παξάγνπλ δέζηε ή θξύν, αθξό θαη ίδεκα είλαη κεξηθά από ηα 

πεηξάκαηα πνπ ζα θάλνπλ ηα παηδηά.. Η παξαγσγή πιαζηηθνύ θαζώο θαη ηα θιαζζηθά 

πεηξάκαηα ή θαη νη εληππσζηαθέο αληηδξάζεηο όια είλαη ζέκα ρεκείαο. 

 

Παπαζκεςή  7-12-2012  

 

Α΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Μοςζείο ςναιζθημάηων  

 

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Πνηνο είκαη εγώ; Ιθαλόηεηεο, Δπζθνιίεο, Επηζπκίεο».  

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα μερσξίζνπλ ηα παηδηά ηηο 

βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπκε εκείο νη άλζξσπνη, 

γηα λα δνπλ θαη λα κεγαιώλνπλ επηπρηζκέλα κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο 

γύξσ ηνπο. Γηα λα αλαθαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζα θηηάμνπλ όια καδί ην δέληξν 

ηνπ κνπζείνπ. 

 

Γεςηέπα 10-12-2012  

 

Γ΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο «Υπιζηοςγεννιάηικο επγαζηήπι»   

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Η θηβσηόο ηεο γλώζεο» 

Με θαηάιιειεο νδεγίεο, εύρξεζηα θαη αζθαιή πιηθά πνπ δίλνληαη, θάζε παηδί 

δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ πξσηόηππε ζύλζεζε, θηηάρλνληαο ρξηζηνπγελληάηηθα 

ζηνιίδηα.  

 

Σπίηη  11-12-2012  

 

Β΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο επγοζηάζιο ηηρ ΦΑΓΔ  

     

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Η θάξκα ηεο ΦΑΓΕ» 

    Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Η Φάξκα ηεο ΦΑΓΕ» πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο   

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θεληξηθνύ εξγνζηαζίνπ από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη 

ζπλδπάδεη ηε γλώζε κε ηε δηαζθέδαζε γηα παηδηά, θαζώο πεξηιακβάλεη:  Γλσξηκία κε 

ην εξγνζηάζην, εθπαηδεπηηθό νκαδηθό παηρλίδη (Δηαηξνθηθή ππξακίδα), ζπδήηεζε – 

έληππν πιηθό (νδεγόο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο), πξνβνιή ηαηλίαο (ε αμία  ηεο 

ζσζηήο δηαηξνθήο), εθπιήμεηο.   

 

Δ΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Μοςζείο Πειπαμάηων 

 

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Μαγηθή Χεκεία».  



Σην Μνπζείν Πεηξακάησλ νη καζεηέο ηεο Ε΄ ηάμεο ζα επηζθεθζνύλ έλα 

ζπλαξπαζηηθό εξγαζηήξην ρεκείαο γηα κηθξνύο «κεγάινπο» επηζηήκνλεο. Δηαιύκαηα 

πνπ αιιάδνπλ ρξώκα , παξάγνπλ δέζηε ή θξύν, αθξό θαη ίδεκα είλαη κεξηθά από ηα 

πεηξάκαηα πνπ ζα θάλνπλ ηα παηδηά.. Η παξαγσγή πιαζηηθνύ θαζώο θαη ηα θιαζζηθά 

πεηξάκαηα ή θαη νη εληππσζηαθέο αληηδξάζεηο όια είλαη ζέκα ρεκείαο. 

 

Σεηάπηη  12-12-2012  

 

η΄ ηάξη – Δπίζκεψη ζηο Ολςμπιακό ηάδιο  

Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Γλσξηκία κε ηα κε δηαδεδνκέλα αζιήκαηα» 

Οη καζεηέο ζα μελαγεζνύλ ζηνπο ηζηνξηθνύο ρώξνπο πνπ θηινμέλεζαλ ηνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ησλ Αζελώλ 2004 θαη ζα ςπραγσγεζνύλ, καζαίλνληαο θαη 

παίδνληαο ηα Οιπκπηαθά αζιήκαηα ζηνπο θπζηθνύο ηνπο ρώξνπο ππό ηελ 

θαζνδήγεζε Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο. 
 


