
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2013  

 

 
 

1) Την Παραςκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τησ Β1΄ τάξησ του Α΄ 
Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφτοφν το 
Μουςείο Μπενάκη. Η επίςκεψθ ςτο υπζροχο ακθναϊκό ςπίτι του Αντϊνθ 
Μπενάκθ, που είναι ζνα από τα ωραιότερα νεοκλαςικά κτιρια τθσ Ακινασ, 
το Μουςείο Μπενάκθ, δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να γνωρίςουν τα 
λαογραφικά εκκζματα του Μουςείου. Σο πρόγραμμα  είναι βαςιςμζνο ςε 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και προςαρμοςμζνο ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ τουσ. 

 
 

2) Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Ε΄ τάξησ  του Α΄ Αρςακείου 
Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το Μουςείο 
Πειραμάτων. Μια ακόμθ επαφι με το μαγικό κόςμο τθσ Χθμείασ κα ζχουν οι 
μακθτζσ τθσ Ε’ τάξθσ. Ζτςι κα δουν διαλφματα που αλλάηουν χρϊμα, 
παράγουν ηζςτθ ι κρφο, αφρό ι ίηθμα. Με τον τρόπο αυτό κα δοκιμάςουν 
τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ Χθμεία με κλαςικά πειράματα ζωσ και εκριξεισ. 

 
 

3) Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Α΄ τάξησ του Α΄ 
Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το 
Δρώ. Σο πρόγραμμα είναι ςχεδιαςμζνο για να βιϊςουν τα παιδιά με τισ ίδιεσ 
τισ αιςκιςεισ τουσ το «καφμα τθσ μζλιςςασ» μζςα από διαδραςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. υγκεκριμζνα τα παιδιά παίηουν και μακαίνουν για το ρόλο 
εργατριϊν μελιςςϊν. Παρατθροφν και ανακαλφπτουν κυψζλθ, τι υπάρχει 
μζςα ςε αυτιν και το επάγγελμα του μελιςςοκόμου. Δοκιμάηουν, πιάνουν 
με τα χζρια τουσ και καταςκευάηουν κερί από κερικρα. Με όλα αυτά τα 
παιδιά ςυμμετζχουν ενεργά, ςυνεργάηονται και διαςκεδάηουν, 
πετυχαίνοντασ τθν εξοικείωςι τουσ με το κζμα «ΜΕΛΙΕ – ΜΕΛΙ».  

 
4) Την Πζμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Β2΄ τάξησ του Α΄ 

Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το 
Μουςείο Μπενάκη. Η επίςκεψθ ςτο υπζροχο ακθναϊκό ςπίτι του Αντϊνθ 
Μπενάκθ, που είναι ζνα από τα ωραιότερα νεοκλαςικά κτιρια τθσ Ακινασ, 
το Μουςείο Μπενάκθ, δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να γνωρίςουν τα 
λαογραφικά εκκζματα του Μουςείου. Σο πρόγραμμα  είναι βαςιςμζνο ςε 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και προςαρμοςμζνο ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ τουσ. 

 
5) Την Παραςκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ των Γ΄ τάξεων του Α΄ 

Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το 
θζατρο Badminton όπου κα παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ «Θθςζασ 



και Αριάδνθ».  Είναι θ πρϊτθ παραγωγι ελλθνικοφ παιδικοφ κεάτρου που 
ανεβάηει το Badminton και είναι μια παράςταςθ που ςυνδυάηει το 
υπερκζαμα με το διδακτικό χαρακτιρα των αρχαιοελλθνικϊν μφκων. Η 
παράςταςθ αφθγείται τθν ιςτορία του μυκικοφ ιρωα Θθςζα, γιου του 
βαςιλιά Αιγζα και ιδρυτι τθσ Ακινασ και τθσ Αριάδνθσ. τθ ςκθνι 
παρελαφνουν παλάτια, κάλαςςεσ, φροφρια, πλοία, λαβφρινκοι, γοργόνεσ, 
ταφροι – ταυροκακάψια – κεοί που αναδφονται από τα ζγκατα τθσ γθσ, ι 
πζφτουν από τον ουρανό. Περιςςότεροι από είκοςι ταλαντοφχοι καλλιτζχνεσ 
– εναζριοι ακροβάτεσ, θκοποιοί, τραγουδιςτζσ, μουςικοί δίνουν ςάρκα και 
οςτά ςτον μφκο.  
 
 

 
6) Την Παραςκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ ΣΤ1΄ τάξησ του Α΄ 

Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το 
Μουςείο Ηρακλειδών όπου κα παρακολουκιςουν Σο πρόγραμμα «Σζχνθ 
και Μακθματικά. Σο πρόγραμμα είναι μια παράλλθλθ αλλθλεπιδραςτικι 
περιιγθςθ ςτθν Ιςτορία τθσ Σζχνθσ, των Μακθματικϊν και τθσ Επιςτιμθσ 
γενικότερα, μζςα από εικόνεσ, βίντεο και διαδραςτικά εκκζματα. 

 
 

7) Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τησ Δ1΄ τάξησ του Α΄ 
Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν τον 
Ιερό Βράχο τθσ Ακρόπολησ. Σα παιδιά κα γνωρίςουν τον Παρκενϊνα, το 
Ερεχκείο, τα Προπφλαια, τον ναό τθσ Ακθνάσ Νίκθσ, κα ηιςουν από κοντά 
τουσ μφκουσ και τουσ κρφλουσ τθσ Ακινασ και κα ανακαλφψουν το μεγαλείο 
τθσ τζχνθσ του χρυςοφ αιϊνα. 

 
 

8) Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ ΣΤ2΄ τάξησ του Α΄ 
Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το 
Μουςείο Ηρακλειδών όπου κα παρακολουκιςουν Σο πρόγραμμα «Σζχνθ 
και Μακθματικά». Σο πρόγραμμα είναι μια παράλλθλθ αλλθλεπιδραςτικι 
περιιγθςθ ςτθν Ιςτορία τθσ Σζχνθσ, των Μακθματικϊν και τθσ Επιςτιμθσ 
γενικότερα, μζςα από εικόνεσ, βίντεο και διαδραςτικά εκκζματα. 

 
 

9) Την Πζμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Δ2΄ τάξησ κα 
επιςκεφκοφν τον Ιερό Βράχο τθσ Ακρόπολησ. Σα παιδιά κα γνωρίςουν τον 
Παρκενϊνα, το Ερεχκείο, τα Προπφλαια, τον ναό τθσ Ακθνάσ Νίκθσ, κα 
ηιςουν από κοντά τουσ μφκουσ και τουσ κρφλουσ τθσ Ακινασ και κα 
ανακαλφψουν το μεγαλείο τθσ τζχνθσ του χρυςοφ αιϊνα. 
 

 


