Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο...
Σχεδίαση: Αναστασία Ιορδάνη

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρά παιδιά του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης δραπετεύουν από την Πλάκα,
φτιάχνουν τη βαλίτσα τους και πετώντας πάνω σε ένα βιβλίο, προσγειώνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Νηπιαγωγεία όλης
της Αθήνας. Βασικός σκοπός τους να διασκεδάσουν, παίζοντας και μαθαίνοντας όλους τους μικρούς μας φίλους, μετατρέποντας την
εκπαιδευτική διαδικασία σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία.
-Μια κάμπια πολύ πεινασμένη, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Η Κάμπια είναι το αγαπημένο παραμύθι των παιδιών όλου του κόσμου από το 1969. Μέσα από μια ιστορία γεμάτη χρώματα τα
παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, διεγείροντας τις αισθήσεις τους και καλλιεργώντας την αντίληψή τους για το ωραίο. Επίσης,
προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες και ευαισθητοποιούνται σε θέματα σχετικά με την υγιεινή διατροφή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με κουκλοθέατρο, Θεατρικό παιχνίδι, Δημιουργικές κατασκευές, ατομικές και
ομαδικές, που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον κύκλο ζωής της πεταλούδας.
-Δέκα κίτρινα παπάκια, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Σαλπάρουμε… για χώρες μακρινές ... Συνταξιδιώτες μας 10 κίτρινα παπάκια… Οι μικροί μας θαλασσοπόροι θα ζήσουν
συναρπαστικές ιστορίες περιπλανήσεων, γεμάτες καινούργιες εικόνες και ήχους από όλο τον κόσμο. Θα συναντήσουμε τα ζώα που
κατοικούν σε κάθε γωνιά της γης, θα προσεγγίσουμε τις μαθηματικές έννοιες, καθώς και τις έννοιες του χώρου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού, Θεατρικό παιχνίδι, Διασκεδαστικά
τραγούδια και παιχνίδια, Δημιουργικές κατασκευές.
-Το σποράκι ταξιδεύει…, του Eric Carle. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Ένα συναρπαστικό παραμύθι του αγαπημένου συγγραφέα των παιδιών Eric Carle για το περιβάλλον, τις τέσσερις εποχές του
χρόνου, τον κύκλο της ζωής των λουλουδιών. Είναι η ιστορία ενός ηλιοτρόπιου που φύτρωσε από ένα μικρούτσικο σποράκι… Τα
παιδιά γίνονται οι πρωταγωνιστές της ιστορίας κατανοώντας τη μαγεία της φύσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού, Θεατρικό παιχνίδι και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, Κατασκευές και
διασκεδαστικά φυτέματα στην αυλή του σχολείου.
-Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να κάνει τον γύρο του κόσμου. (Διάρκεια προγράμματος 1,5 ώρα)
Ο λύκος Ζαχαρίας αποφάσισε να γνωρίσει τον κόσμο! Συνταξιδιώτες του στη μοναδική αυτή περιήγηση οι μικροί μας φίλοι. Ένα
συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες και τους πολιτισμούς στου κόσμου. Μέσα από εικόνες, μουσικές, ήθη και έθιμα, τα παιδιά θα
έρθουν σε επαφή με τους ξένους πολιτισμούς και θα μάθουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αφήγηση παραμυθιού με μουσική από κάθε χώρα, Οπτικοακουστικό υλικό από κάθε χώρα,
Διασκεδαστικές κατασκευές.

Διάρκεια: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 4 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο,
To πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Σχολείου σας.

