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ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Τρίτη 25 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Κυκλαδικά ειδώλια - Κυκλαδικός Πολιτισμός
Μουσειοσκευή με θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό
από το Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης. Περιλαμβάνει
οπτικοαουστικό και έντυπο υλικό, καθώς και
αντίγραφα των πιο αντιπροσωπευτικών έργων της
Κυκλαδικής Συλλογής του Μουσείου, μαρμάρινα
αγγεία και ειδώλια.
Με αυτή τη μουσειοσκευή τα παιδιά μαθαίνουν πώς
ήταν η ζωή στα νησιά των Κυκλάδων 5000 χρόνια
πριν, δηλαδή στην προϊστορία. Τι ήταν ο Κυκλαδικός
Πολιτισμός, η καθημερινή ζωή των κατοίκων, οι
ασχολίες τους, πώς έφτιαχναν τα σκεύη τους, τι
είναι τα κυκλαδικά ειδώλια.
Για παιδιά 7 – 15 ετών.
Πέμπτη 27 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Ο Νικηφόρος μαθαίνει τα συναισθήματα μέσα από
τα Κυκλαδικά ειδώλια.
Μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα του
Μουσείου Κυκλαδικής τέχνης και το πολύ όμορφο
βιβλίο της Ελένης Γερουλάνου, τα παιδιά βγάζουν τα
συναισθήματά τους σε ομοιώματα Κυκλαδικών
ειδωλίων.
Για παιδιά 7 – 12 ετών.
Τρίτη 2 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Η Καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα
Μιλάμε για την καθημερινή ζωή στην Αρχαία
Ελλάδα, τις καθημερινές συνήθειες των παιδιών στο
σχολείο, τα ωδεία, τα γυμναστήρια. Πως
παντρεύονταν, πως γεννιόταν τα παιδιά, πως
μεγάλωναν. Κλπ.
Για παιδιά 7 – 15 ετών.

Πέμπτη 4 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί
Τα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα
Πως έπαιζαν τα παιδιά στην Αρχαία Ελλάδα; Τι
παιχνίδια είχαν; Από πού τα προμηθεύονταν;
Μέσα κι έξω από τη βιβλιοθήκη, αναβιώνουμε
παιχνίδια μια άλλης εποχής!!!
Για παιδιά 7 – 12 ετών.
Τρίτη 9 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Καρποί της Ελληνικής γης (Σιτάρι, λάδι, κρασί)
Τα τρία βασικά προϊόντα της Ελληνικής γης. Μύθοι
και πραγματικότητες γύρω από αυτά. Τα παιδιά
μαθαίνουν για τα τρία βασικά προϊόντα της
Ελληνικής γης και το ρόλο τους από την Αρχαιότητα
έως σήμερα.
Για παιδιά 8-14 ετών
Πέμπτη 11 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Διατροφή και υγεία
Τα παιδιά μαθαίνουν για τις κατηγορίες των τροφών,
ποιες πάνε μαζί και ποιες όχι, τι πρέπει να τρώνε,
ποιες ώρες με ποια συχνότητα. Πως έτρωγαν
αντίστοιχα και τι τα παιδιά της Αρχαίας Ελλάδας;
Η διατροφή άλλοτε και τώρα…
Για παιδιά 7 – 12 ετών.
Πέμπτη 18 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Δράση προτεινόμενη από την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος.
Για παιδιά 7 – 12 ετών.
Τρίτη 23 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί
Δράση προτεινόμενη από την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος.
Για παιδιά 7 – 12 ετών.
Τρίτη 30 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί
Η τέχνη των Ψηφιδωτών
Μαθαίνουμε για τη Βυζαντινή τέχνη των ψηφιδωτών
και δημιουργούμε με μικρά κομματάκια
πολύχρωμων χαρτιών τα δικά μας!!!
Για παιδιά 7 – 12 ετών.

