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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«Ο κυνηγός και η δρυάδα»

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

«Αρχαιοδιαβάσµατα»

Για τους αρχαίους Έλληνες το δάσος

αποτελούσε τόπο ιερό. Τα δάση ήταν

αφιερωµένα στους θεούς και οι άνθρωποι τα

προστάτευαν. Πίστευαν ότι, όταν φυτρώνει

ένα δέντρο, µαζί του γεννιέται και µια νύµφη

που ζει µέχρι να µαραθεί ή να κοπεί το

δέντρο.

Ο κυνηγός της ιστορίας µας ήταν λίγο

απερίσκεπτος. Θέλησε να κόψει ένα δέντρο

στο δάσος που ήταν αφιερωµένο στη θεά

Άρτεµη. Άραγε τι συνέβη στη µικρή δρυάδα

που ζούσε µέσα στο δέντρο;

Τι έκανε η θεά για να την βοηθήσει;

Την Κυριακή 20.1.2019 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

προσκαλεί τους µικρούς της φίλους στο Μουσείο, για να

ακούσουν την ιστορία του κυνηγού και της δρυάδας, να

ανακαλύψουν το δάσος που κρύβεται στο Μουσείο και να

δηµιουργήσουν µε χρώµατα και φαντασία τη δική τους

νύµφη-δρυάδα.

Για παιδιά 6-10 χρονών. ∆ιάρκεια προγράµµατος: 1.30’.

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30

Υπεύθυνη σχεδιασµού & υλοποίησης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και έναν συνοδό.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής την Παρασκευή 18.1.2019.

Τηλ. 2610-275070, -276207 (ώρες 09:00–14:00).

Η 1η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί το

Σάββατο 19.1.2019.

Ηµεροµηνίες επόµενων συναντήσεων (πάντα

Σάββατο):

16.2.2019

16.3.2019

20.4.2019

25.5.2019

8.6.2019

Ώρες: 12:30-14:30.

Υπεύθυνη σχεδιασµού & υλοποίησης: Αλεξία

Μπαρδάκη.

Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 15 

και 16.1.2019

Τηλ. 2610-275070, -276207 (ώρες 12:00-

15:00).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Μουσείο το

εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Αρχαιοδιαβάσµατα».

Το πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια της «Λέσχης των

µικρών αρχαιολόγων» και είναι µια θεµατική λέσχη

ανάγνωσης που απευθύνεται σε µικρούς βιβλιοφάγους

που αγαπούν τις ιστορίες από τον αρχαίο κόσµο και τα

µουσεία. 

Η δράση αφορά στη δηµιουργία µιας σταθερής οµάδας

20 µαθητών ∆΄-Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου, τα µέλη

της οποίας θα έχουν 6 µηνιαίες συναντήσεις δίωρης

διάρκειας η καθεµία, µε σκοπό τη συµµετοχή σε

δηµιουργικές δραστηριότητες γνωριµίας µε τον αρχαίο

ελληνικό πολιτισµό και παιχνίδια φιλαναγνωσίας µε

αφορµή τα βιβλία που διαβάζουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στα

«Αρχαιοδιαβάσµατα» είναι τα παιδιά να έχουν

ολοκληρώσει τη «Λέσχη των µικρών αρχαιολόγων»

κατά τις περιόδους 2016-2017 και 2017-2018.


