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01-12-2013  ΚΥΡΙΑΚΗ  στο  ΜΟΥΣΕΙΟ: (11.00-13.00),  

« Ταξίδι στον κόσμο των παιχνιδιών » 

Εκπαιδευτικό μουσειακό πρόγραμμα με δημιουργικό εργαστήρι, βασισμένο στο βιβλίο του 

Χρήστου Μπουλώτη: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ των παλιών παιχνιδιών, Με οδηγό τον αρκούδο Τζον 

τα παιδιά θα ανοίξουν τη μαγική πόρτα της φαντασίας, θα ταξιδέψουν στο Μαγικό Κόσμο των 

Παιχνιδιών του Μουσείου και θα ανακαλύψουν κρυμμένα μυστικά!!! 

. 

 

 

07-12-2013  ΣΑΒΒΑΤΟ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΔΕΛΦΩΝ,    

Δελφών 208 & Ορεστιάδας 3. τηλ. 2310324090,  (11.00-12.30) 

«ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ», ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

ΜΗΤΣΙΑΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

Ένα βιβλίο για την κρίση που μαστίζει τη χώρα, για την κατάσταση που ζούνε σήμερα στην 

πατρίδα μας εκατοντάδες παιδιά. Μια αφήγηση που επεξεργάζεται τις αξίες και τις απαξίες της 

σημερινής κοινωνίας με χιούμορ, οξύνοια και ανατρεπτικότητα. Τα κρυμμένα μυστικά του   

«ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ» καλούνται να ανακαλύψουν οι 

μικροί μας ντετέκτιβ του Μουσείου με την Αλεξάνδρα Μητσιάλη και τους βοηθούς της. 

 

 

 

14-12-2013  ΣΑΒΒΑΤΟ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ,  

Κρίσπου 7,  τηλ. 2310200537  (11.00-12.30),     

«Η ΤΑΞΙΔΙΑΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ»  του ΑΚΡΙΘΑΚΗ.  

Τοπία και συμβολισμοί συνθέτουν το «ταξίδι» του ζωγράφου μας. Οι μικροί μας φίλοι 

πειραματίζονται με χρώματα και τεχνοτροπίες. Τα χρώματα ζωντανεύουν, οι πίνακες μιλούν, 

αποκτούν δύναμη, τα συναισθήματα απελευθερώνονται και ξεπηδούν  από την κρυμμένη παιδική 

ψυχή. Οι μικροί μας φίλοι  μέσα από διαδραστικά παιχνίδια ζωντανεύουν τους πίνακες με κίνηση 

και μουσική. Εργαστήρι τέχνης για παιδιά  με  χρώματα ,πινέλα και πολύ φαντασία. 

 

 

 

 

 

15-12-2013  ΚΥΡΙΑΚΗ  στο  ΜΟΥΣΕΙΟ: (11.00-13.00),  

«Η ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», 
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ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΜΗΤΣΙΑΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά μια κούκλα διαφορετική από τις άλλες.  

Είναι μια κούκλα που με το μικρό της βαλιτσάκι ταξιδεύει στον κόσμο,  

από χώρα σε χώρα, από αγκαλιά σε αγκαλιά.  

Είναι μια κούκλα πού όσα παιδιά την συναντούν  

την κρατούν για πάντα στην καρδιά τους.  

Θεατρικά δρώμενα, διαδραστικά παιχνίδια και εικαστικές παρεμβάσεις  

με επίκεντρο την μικρή μας ηρωίδα!!! 

 

 

21-12-2013  ΣΑΒΒΑΤΟ στο  MEDITERRΕNEAN COSMOS: (12.00-18.00)     

«Ο ΜΑΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» 

Ο μάγος των Χριστουγέννων με αστερόσκονη πολλή μας ταξιδεύει σε 

άλλη εποχή…. Κάλαντα, γλυκά, στολίδια γιορτινά, αγάπη και χαρά 

σε όλα τα παιδιά!!! Εργαστήρι φαντασίας και δημιουργικότητας. 

Σαν τα μικρά παιδιά, όλοι μαζί με γιορτινή διάθεση φτιάχνουμε 

πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια   

στο « σπιτάκι των ξωτικών». 

 

22-12-2013   ΚΥΡΙΑΚΗ στο ΜΟΥΣΕΙΟ: (11.00-13.00),   

«THE CHRISTMAS SPIRIT» 

«Ήρθαν τα Χριστούγεννα εορτή μεγάλη και 

 το Δέντρο του Χριστού ήρθε, ήρθε πάλι.. »!!! 

Κάλαντα, κουκλοθέατρο, παραμύθια και δραματοποίηση, 

 εικαστικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες κατασκευές,  

και πολλές άλλες εκπλήξεις  

συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμα του Μουσείου. 

 
 
28-12-2013   ΣΑΒΒΑΤΟ στο MEDITERRΕNEAN COSMOS: (12.00-18.00) ,     

«SANTA CLAUS is coming….to COSMOS» 

Καλή Χρονιά! Χρόνια Πολλά!! Ένα φανταστικό βαγονάκι  γεμάτο πράματα και θάματα έρχεται 

στο MEDITERRENEAN COSMOS με τον Αι Βασίλη οδηγό. Με διαδραστικά παιχνίδια, γιορτινές 

σκανταλιές, χρώματα και κατασκευές υποδεχόμαστε το 2014!! 


