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Εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3-12 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.  

 

Τον Δεκέμβριο για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3-12 χρόνων έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα 

εκπαιδευτικά προγράμματα:  

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 & ώρες 11:15-12:00 

«Τραγανά μελομακάρονα», για όλη την οικογένεια 

Κανέλλα και γαρύφαλλο μπερδεύονται γλυκά δημιουργώντας τραγανά μελομακάρονα για τις γιορτές! 

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 & ώρες 11:15-12:00 

«Μαγικό καλειδοσκόπιο», για οικογένειες με παιδιά 5-12 χρόνων 

Πώς θα μπορούσαμε να γεμίσουμε φως και σχήματα ένα κουτί; Φτιάχνουμε το δικό μας καλειδοσκόπιο και 

βλέπουμε αυτές τις γιορτές με άλλο μάτι! 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 & ώρες 11:15-12:00 

«Ένα καράβι γεμάτο ευχές», για οικογένειες με παιδιά 5-12 χρόνων 

Αλήθεια, τι στόλιζαν πριν από το έλατο; Τα παιδιά φτιάχνουν και διακοσμούν το καράβι των Χριστουγέννων 

και το «φορτώνουν» με ευχές για τη νέα χρονιά.  

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 & ώρες 11:15-12:00 

«Το πρωινό του Αϊ-Βασίλη», για όλη την οικογένεια 

Από πού αντλεί τόση δύναμη και ενέργεια ο Αϊ-Βασίλη; Πώς τα καταφέρνει να μοιράσει τα δώρα σε όλους 

μέσα σε μια μόνο νύχτα. Ποιο είναι, άραγε, το μυστικό του; Ο Άγιος Βασίλης μας αποκαλύπτει το μυστικό 

του και φτιάχνουμε τις πιο δυναμωτικές μπάρες δημητριακών, για να ξεκινήσει καλά, όχι μόνο το πρωινό 

μας, αλλά ολόκληρη η χρονιά. 

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 & ώρες 11:15-12:00 

«Το γούρι της νέας χρονιάς», για όλη την οικογένεια 

Τι συμβολίζει το γούρι; Ανακαλύπτουμε τη συλλογή από γούρια του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και 

φτιάχνουμε το δικό μας για τη νέα χρονιά! 

 
H οικονομική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 5,00 για κάθε παιδί & 2,00 € για κάθε ενήλικα 

και ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 

 
Οι ώρες λειτουργίας του “Παιδικού Μουσείου της Αθήνας” είναι Τετάρτη 10:00–14:00 & 17:00-20:00, Πέμπτη-

Παρασκευή 10:00–14:00, Σάββατο-Κυριακή 11:00–15:00. H είσοδος στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι ελεύθερη. 

Η συμμετοχή των παιδιών στα προγράμματα είναι προαιρετική –καθώς υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης ερμηνείας στα 

εκθέματα- και δηλώνεται στην υποδοχή του Μουσείου την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση. 

 
 


