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Εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 1-3 χρόνων 

στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, τον Δεκέμβριο  
  

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα  που υποστηρίζουν τη μάθηση μέσα 

από το παιχνίδι και τη χρήση αντικειμένων. Κύριος σκοπός τους είναι να αγαπήσουν τα παιδιά το μουσείο 

από τη βρεφική τους ηλικία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για πολύ μικρά παιδιά και τους γονείς τους 

σχεδιάζονται με άξονα την αλληλεπίδραση μικρών και μεγάλων, την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία με 

άλλα παιδιά καθώς και τις θεματικές που συνδέονται με την καθημερινότητά τους. 

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής και οι θεματικές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για οικογένειες με παιδιά 

ηλικίας 1-2 και 2-3 χρόνων είναι κοινές, αλλά προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες 

κάθε ηλικίας και πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ώρες ως εξής:  

για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 1-2 χρόνων, Σάββατο - Κυριακή: 10:00 – 10:50 

 

για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-3 χρόνων, Σάββατο - Κυριακή: 11:10 – 12:00 

 

Τον Δεκέμβριο, με γιορτινή διάθεση, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:  

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, «Χειροποίητα στολίδια»  
Με ποιον τρόπο μπορώ να σκίσω ένα χαρτί; Πώς μπορώ να σπρώξω μία μπάλα με τα χέρια μου;  

Αισθανόμαστε υφές, ανακαλύπτουμε αντικείμενα, ασκούμε τα χέρια μας και συνθέτουμε με χαρτιά και 

αλευρόκολλα το δικό μας στολίδι με την τεχνική του κολάζ.  

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, «Γιορτινή συναυλία»  
Ποιους διαφορετικούς ήχους κάνουμε με το σώμα μας; Τι άλλους ήχους μπορούμε να παραγάγουμε 

χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα;  

Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουμε ήχους και ρυθμούς σε καπάκια, μπουκάλια,  

κουτάλια και μουσικά όργανα … και παίζουμε την πρώτη μας γιορτινή συναυλία!  

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, «Τα ζώα της φάτνης»  
Διαφορετικά ζώα στη φάτνη, διαφορετική αφή και υφή. Τραχύ, απαλό, ζεστό, μαλακό… Πώς περπατάει ένας 

κόκορας, ένα γουρούνι; Ας μετρήσουμε τα πόδια τους! Ας μιμηθούμε τη φωνή τους! Θα περπατήσουμε όπως 

τα ζώα, θα ισορροπήσουμε και θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ζώα με χαρτί, χρώματα και 

χαρτοταινία.  

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, «Χειροποίητα στολίδια»  
Με ποιον τρόπο μπορώ να σκίσω ένα χαρτί; Πώς μπορώ να σπρώξω μία μπάλα με τα χέρια μου;  

Αισθανόμαστε υφές, ανακαλύπτουμε αντικείμενα, ασκούμε τα χέρια μας και συνθέτουμε με χαρτιά και 

αλευρόκολλα το δικό μας στολίδι με την τεχνική του κολάζ.  
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Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019, «Γιορτινά μπισκότα»  
Πόσα διαφορετικά υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μπισκότα; Τι γεύση έχουν; Τι σχήμα θα τους 

δώσουμε; Πώς θα τα στολίσουμε; Πειραματιζόμαστε με τα υλικά, τα δοκιμάζουμε, τα μαγειρεύουμε και 

ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές! 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, «Τα ζώα της φάτνης»  
Διαφορετικά ζώα στη φάτνη, διαφορετική αφή και υφή. Τραχύ, απαλό, ζεστό, μαλακό… Πώς περπατάει ένας 

κόκορας, ένα γουρούνι; Ας μετρήσουμε τα πόδια τους! Ας μιμηθούμε τη φωνή τους! Θα περπατήσουμε όπως 

τα ζώα, θα ισορροπήσουμε και θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ζώα με χαρτί, χρώματα και 

χαρτοταινία.  

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019, «Γιορτινή συναυλία»  
Ποιους διαφορετικούς ήχους κάνουμε με το σώμα μας; Τι άλλους ήχους μπορούμε να παραγάγουμε 

χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα;  

Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουμε ήχους και ρυθμούς σε καπάκια, μπουκάλια,  

κουτάλια και μουσικά όργανα … και παίζουμε την πρώτη μας γιορτινή συναυλία!  

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019, «Γιορτινά μπισκότα»  
Πόσα διαφορετικά υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μπισκότα; Τι γεύση έχουν; Τι σχήμα θα τους 

δώσουμε; Πώς θα τα στολίσουμε; Πειραματιζόμαστε με τα υλικά, τα δοκιμάζουμε, τα μαγειρεύουμε και 

ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές! 

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020, «Πίτα από τα χεράκια μας» 
Πόσο μαλακή είναι η ζύμη; Πώς μυρίζει μια πίτα; Τι ήχο κάνει το αλάτι; 

Μικροί και μεγάλοι αναλαμβάνουν τον ρόλο μάγειρα, ανακαλύπτουν τον εξοπλισμό και τα υλικά που 

χρειάζονται για να παρασκευάσουν μία πίτα, ανακατεύοντας υλικά… χωρίς συνταγή! 

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, «Γιορτινή συναυλία»  
Ποιους διαφορετικούς ήχους κάνουμε με το σώμα μας; Τι άλλους ήχους μπορούμε να παραγάγουμε 

χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα;  

Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουμε ήχους και ρυθμούς σε καπάκια, μπουκάλια,  

κουτάλια και μουσικά όργανα … και παίζουμε την πρώτη μας γιορτινή συναυλία!  

 

H οικονομική συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των: 

 10,00 € (για 1 ενήλικα και 1 παιδί) &  

 8,00 € για τους συνδρομητές του Ε.Π.Μ. 

 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.  

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2103312995, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00 

 

Παρακαλείστε να φοράτε άνετα και απλά καθημερινά ρούχα καθώς θα χρειαστεί να καθίσετε στο 

πάτωμα, αλλά και να παίξετε με χρώματα, υλικά μαγειρικής κλπ.  


