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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Μέρος 2 ο  : 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΖΙΟΣ 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Καταρχάς, προβλέπεται συνεργασία στενή σχολείουνηπιαγωγείου με το τοπικό 

μουσείο.  Στην  περίπτωσή  μας  στα  όρια  όμορου  δήμου  με  τον  Δήμο  Καλλονής 

υφίσταται  ο  Δήμιος Αγίας Παρασκευής με  το μουσείο  ελιάς  που  χρηματοδοτήθηκε 

από την τράπεζα Πειραιώς. Η μουσειοβαλίτσα του εν λόγω μουσείου έρχεται ξαφνικά 

στην  τάξη  του  νηπιαγωγείου  για  να  μας  ξεναγήσει  με  φωτογραφίες,  καρτποστάλ, 

παλιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, μηχανολογικό εξοπλισμό, DVD και να μας 

“μιλήσει” για την τέχνη της ελιάς, την παραγωγή λαδιού σε συσχέτιση με το μουσείο. 

Έχοντας  κατά  νου  ο  υποφαινόμενος  και  υπογράφων  ορισμένες  παραμέτρους 

αποφασίζει  την  επίσκεψη  του  νηπιαγωγείου  στο  εν  λόγω  μουσείο.  Οι  παράμετροι 

αυτοί είναι: 

1.  Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

2.  Οι  ηλικίες  των  παιδιών,  πρόκειται  για  προνήπια  και  νήπια,  δηλαδή  παιδιά 

ηλικίας 46 ετών καθώς και το τμήμα ένταξης του σχολείου που φιλοξενείται 

σε αυτό.
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3.  Ύπαρξη  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  ξεναγών  στο  μουσείο  για  την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου μας. 

4.  Ύπαρξη χώρων όπου τα παιδιά άνετα μπορούν να κινηθούν, να ξεναγηθούν, 

προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 

5.  Η χιλιομετρική απόσταση του μουσείου 

από τον χώρο της σχολικής μονάδας στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν λογική και 

μέσα στα όρια που προβλέπει ο νόμος και 

οι δυνατότητες των παιδιών για την 

ασφαλή και σωστή μεταφορά τους. 

6.  Οι περιορισμοί στον χώρο του μουσείου, όπως μηχανήματα ή μηχανολογικός 

εξοπλισμός, διάφορες προσθήκες που ήταν τοποθετημένες σε θέσεις αθέατες 

για  τα  παιδιά  και  δεν  δύνανται  να  εστιάσουν  την  προσοχή  τους,  δάπεδα 

πετρόχτιστα ή από καλντερίμι και μωσαϊκό. 

7.  Ιδιαιτερότητες παιδιών {ΑΜΕΑ} δηλαδή νήπια με ιδιαιτερότητες όσον αφορά 

την κίνηση αλλά και την συμπεριφορά τους. 

Σε άλλη περίπτωση οδηγούμε τα νήπια της τάξης μας καθώς και τα νήπια του 

τμήματος ένταξης στα παλιά λουτρά του Δήμου Καλλονής όπου διεξάγεται  έκθεση 

ζωγραφικής,  αγιογραφίας,  ξυλογλυπτικής,  υαλουργίας,  γλυπτικής  και  λοιπά  από 

τοπικούς  καλλιτέχνες  και  όχι  μόνο,  όπου  τα  νήπια  έχουν  την  ευκαιρία  να  δουν 

ορισμένα  ίσως  για  πρώτη  φορά  τα  καλλιτεχνήματαδημιουργήματα  αυτών  των 

καλλιτεχνών, παίρνοντας φυσικά γραπτή άδεια τόσο από τους γονείς όσο και από το
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1 ο Γραφείο Πρωτ. Εκπαίδευσης. Η μεταφορά των παιδιών, επειδή είναι εποχούμενη, 

προϋποθέτει  και  άδεια  από  την  τοπική  τροχαία  για  την  ασφαλή  μετάβαση  και 

επιστροφή του σχολικού λεωφορείου. 

Μέσα  από  τα  εκθέματα  τα  νήπια  αντιλαμβάνονται  πως  η  τέχνη  είναι 

διαχρονική σε ότι μορφή αυτό συνεπάγεται. Τα χρώματα,  τα σχήματα,  τα υλικά, οι 

κατασκευές, ο τρόπος τοποθέτησης αυτών ενθουσιάζει και συναρπάζει τους μικρούς 

επισκέπτες. 

Η  επιστροφή  στον  χώρο  του  σχολείουνηπιαγωγείου  πλαισιώνεται  από 

δραστηριότητες που επιδίωξη έχουν να: 

1.  Θυμηθούν όσα είδαν και έμαθαν στα μουσεία. 

2.  Να αφήσουν την φαντασία τους να ταξιδέψει. 

3.  Να δημιουργήσουν μοντέλα με τα χέρια τους.
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4.  Να  εκφραστούν  με  το  σώμα  τους  {θεατρικό  παιχνίδι}  και  να 

ψυχαγωγηθούν. 

ΕΠΙΣΤΕΦΟΝΤΑΣ 

Για  την  επιτυχία  αυτών  των  στόχων  και  την  υλοποίησή  τους  θα  πρέπει  να 

διασφαλίσουμε : 

1.  Αγάπη και αμοιβαία αλληλοεκτίμηση. 

2.  Συνεργασία  εκπαιδευτικών,  εκπαιδευτικώνξεναγών  που  συνοδεύουν  και 

ξεναγούν τα νήπια. 

3.  Φιλική ατμόσφαιρα. 

4.  Εποικοδομητικό  διάλογο,  τόσο  μεταξύ  νηπίων  με  εκπαιδευτικό,  όσο  και 

μεταξύ  νηπίων  με  νήπια  της  ίδιας  τάξης  ή  άλλων  τάξεων  διαφορετικών 

σχολείων,  ή  και  παιδιών  των  πρώτων  τάξεων  του  κοντινού  δημοτικού 

σχολείου. 

5.  Γέλιο και παντομίμα. 

6.  Παραδειγματική  συμπεριφορά,  πάντα  έχουμε  υπόψη  πως  είμαστε  οι 

εκπαιδευτικοί για τα νήπια εν πολλοίς τα ινδάλματά τους. 

7.  Θεατρικές παραστάσεις, έξυπνο και άφθονο παιχνίδι. 

8.  Απαραίτητη μουσική υπόκρουση, ιώβεια υπομονή δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

στα νήπια να δουν με άνεση και μπόλικο χρόνο το χώρο που τους προξένησε 

τόσο θαυμασμό όσο και έκπληξη. 

Ε.  ΠΕΔΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το θέμα μουσείο  έχει  ευρύτητα αγγίζοντας  όλα  τα  γνωστικά αντικείμενα  του 

Δ.ΕΠ.Π.Σ. Έχοντας  υπόψη  τον  μεθοδολογικό  επιμερισμό  τα  πεδία  σύνδεσης  με  τα 

προγράμματα  σπουδών  των  αντίστοιχων  γνωστικών  αντικειμένων  χωρίζονται  σε 

τρεις ομάδες παρότι ο διαχωρισμός αυτός είναι δύσκολη υπόθεση. 

Η  ομάδα  που  περιλαμβάνει  γνωστικά  αντικείμενα  διέπεται  από  την  απόκτηση 

βασικών  γνώσεων  και  νοητικών  ικανοτήτων  που  είναι  πολύ  απαραίτητη  για  να 

αναγνωρίσουν  τα  νήπια  δεδομένα.  Για  το  λόγω  αυτό  παίξαμε  παιχνίδια  γνώσεων. 

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες χρησιμοποιώντας μία κλεψύδρα. Εναλλάξ η μία ομάδα κάνει
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μία ερώτηση στην άλλη ομάδα, ωσότου τελειώσει ο χρόνος της κλεψύδρας τα παιδιά που 

δέχτηκαν  το  ερώτημα  απαντούν  από  τις  γνώσεις  που  αποκτήθηκαν  είτε  ομαδικά  είτε 

ατομικά. 

Η  δεύτερη  ομάδα  περιλαμβάνει  συναισθηματικού  τύπου  προγράμματα  και 

αποβλέπει στο συναισθηματικό κόσμο των νηπίων στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων 

έτσι ώστε να υιοθετήσουν αξίες, συμπεριφορές στη ζωή. Παρατηρήσαμε μία αφίσα 

αφιερωμένη στον Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ τον μεγάλο ζωγράφο που εκθέτανε έργα του στην 

Εθνική  Πινακοθήκη.  Δεν  υπήρξε  η  δυνατότητα  να  την  επισκεφτούμε  και  γι'  αυτό 

κάναμε στην τάξη μας μία αντίστοιχη έκθεση με φωτογραφίες έργων του. Εστιάσαμε 

την προσοχή μας στο έργο του "Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ" δίνοντας αφορμή 

για δραστηριότητες όπως: Κινητικό παιχνίδι  "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ". 

Συναισθήματα: Δίνουμε στη γιαγιά το όνομα που το κάθε νήπιο επιθυμεί. 

Συγκρίσεις:  Φέρνουμε  από  το  σπίτι  φωτογραφίες  της  γιαγιάς,  του  παππού,  της 

μαμάς, του μπαμπά και κάνουμε συγκρίσεις διάφορες λ.χ. για την ηλικία, το ύψος, το 

φύλο κ.α. 

Θεατρικό παιχνίδι παρμένο από την καθημερινότητα. Μια γιαγιά με το εγγονάκι της 

πηγαίνει στο πάρκο και το εγγονάκι της δήθεν χάνεται. 

Ζωγραφική: Ζωγραφίζουμε έναν πίνακα που μας άρεσε πιο πολύ. 

Η  τρίτη  ομάδα  περιλαμβάνει  ψυχοκινητικού  τύπου  προγράμματα  και 

δεξιότητες, υπολογισμούς,  μετρήσεις, αρχειοθετήσεις,  συγκρίσεις,  διατάξεις  δηλαδή 

μαθηματικές έννοιες, αλλά και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα νήπια όχι μόνο 

στο σχολείο αλλά και στη ζωή τους αργότερα. 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΦΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ο  εκπαιδευτικός  για  να  μπορέσει  να  αξιολογήσει  την  επίσκεψη  λαμβάνει 

υπόψη του τον τρόπο σύνδεσης σχολείουμουσείου, ο οποίος πραγματώνεται μέσω:
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1.  Οργανωμένων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  τα  οποία  με  την  σειρά  τους 

βοηθούν  να  προσεγγίσουμε  ένα  γνωστικόαντικείμενο  με  έκθεμα,  στην  δική  μας 

περίπτωση παραδοσιακά μηχανήματαεργαλεία για την επεξεργασία της ελιάς και του 

λαδιού, κεραμικά, ξυλόγλυπτα, μηχανές, πίνακες ζωγραφική, γεωργικά εργαλεία κ.α. 

που να αποδεικνύουν  την αλήθεια  της  επιστήμης,  της  τέχνης,  της  τεχνολογικής  και 

μηχανολογικής  εξέλιξης,  καλλιτεχνικής  δεξιότητας  και  ευαισθησίας  των  ανθρώπων 

και  εξέλιξης  των  ανθρώπινων  κοινωνιών.  Συνεκτικός  κρίκος,  απαραίτητη 

προϋπόθεση ανάμεσα στα εκθέματα και το κοινό είναι η μουσειοπαιδαγωγοίξεναγοί 

που  δίνουν  την  δυνατότητα  στα  παιδιά  να  ανακαλύψουν,  να  ερευνήσουν,  να 

διατυπώσουν  υποθέσεις,  να  συνδυάσουν  να  εκφραστούν  δημιουργικά  για  να 

κατακτήσουν ένα θέμα. 

2. Μουσειοβαλίτσες ή μουσειοσκευές: 

Απαραίτητο  εργαλείο  τόσο  για  τον  μουσειοπαιδαγωγό  όσο  και  για  τον 

παιδαγωγό και για τα νήπιαθεατές είναι οι μουσειοβαλίτσες οι οποίες περιλαμβάνουν 

αντίγραφα  εκθεμάτων,  πρωτότυπα  αντικείμενα,  φωτογραφικό  υλικό,  βιντεοταινίες, 

κασέτες με μουσική και  τραγούδια διάφορες δραστηριότητες, κατασκευές, θεατρικό 

παιχνίδι. 

Με  αυτό  το  υλικό  μπορεί  να  ασχοληθεί  μια  ομάδα  παιδιών  τόσο  μέσα  στο 

σχολικό χώρο ή και σε άλλο χώρο, έτσι ώστε για να γίνει η επίσκεψη των μαθητών 

πιο  ομαλή,  καθώς  και  να  λειτουργήσουν  και  αυτόνομα  στο  χώρο  της  τάξης  σαν 

εποπτικό υλικό για την διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. 

Ο παιδαγωγός αξιολογώντας την επίσκεψη έχει κατά νου τα εξής: 

1.  Τι  και  πώς  κατάφεραν  να  κατακτήσουν  τα  παιδιά  σε  σχέση  με  τις  αρχικές  και 

επιμέρους επιδιώξεις της επίσκεψης. 

2.  Αν η επίσκεψη αυτή ήταν για τα νήπια ευχάριστη εμπειρία. 

3.  Πόσο σωστά προετοιμασμένος ήταν ο παιδαγωγός για αυτή την επίσκεψη, αν τα 

θέματα που επιλήφθηκε ήταν αποτελεσματικά. 

4.  Πόσο θετικά λειτούργησαν τα φύλλα εργασίας που διαμόρφωσε ο εκπαιδευτικός 

για τα παιδιά, πόσο τα ίδια βοηθήθηκαν να εντοπίσουν εκθέματα να επεκτείνουν 

τις παρατηρήσεις και τις γνώσεις τους πάντα ως εκπαιδευτικοί έχοντας κατά νου, 

πώς από  τις παραπάνω γνώσεις λέμε στα παιδιά  όσες μπορούν να κατανοήσουν 

ανάλογα  με  την  ηλικία  τους.  Για  παράδειγμα  δεν  δείχνουμε  στα  νήπια  όλα  τα 

αντικείμενα  του  μουσείου,  αλλά  ένα μικρό μέρος  που  θα  τα  γοητεύσουν. Μετά
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την  επίσκεψη στο σχολείο,  λίγεςλίγες  δίνονται  οι  σχετικές  επεξηγήσεις,  λύσεις 

και ιδέες. 

5.  Οι  επισκέψεις  αυτές  στα  μουσεία  συνέβαλαν  στην  προώθηση  δεξιοτήτων 

παρατήρησης και περιγραφής των παιδιών. 

6.  Ο  ίδιος  ο  εκπαιδευτικός  απέκτησε  περισσότερες  γνώσεις  για  αυτό  το  θέμα  που 

μελέτησε με τα παιδιά της ομάδας 

Ζ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Σύμφωνα  με  το  καταστατικό  του  Διεθνούς  συμβουλίου  μνημείων,  η  ύπαρξη 

των μουσείων δεν είναι μόνο η απόκτηση, η συντήρηση και η έκθεση του υλικού που 

απαρτίζουν τα μουσεία, αλλά και η μελέτη, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. 

Ο εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός ρόλος των μουσείων είχε ως αποτέλεσμα να 

ανοίξουν τις  "θύρες" τους τις  τελευταίες δεκαετίες και να προσπαθήσουν να γίνουν 

ελκυστικά,  ευχάριστα και  χρήσιμα στους μαθητές  αλλά και  στα προσχολικά παιδιά 

προσδίδοντας ξεχωριστή σημασία, καθώς και παιδαγωγικό ρόλο. 

Έτσι  λοιπόν,  τα  νήπια  επιστρέφοντας  στην  τάξη  με  την  ενθάρρυνση  και 

υποστήριξη του παιδαγωγούεμψυχωτή να έχουν την δυνατότητα: 

1.  Να θυμηθούν ξανά ότι είδαν και έμαθαν στα μουσεία που επισκέφτηκαν τόσο με 

το νηπιαγωγείο ή με τους γονείς τους. 

2.  Να  αφήσουν  την  θύμηση  τους  καθώς  και  την  φαντασία  τους  να  ταξιδέψει  σε 

παλαιότερες εποχές.
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3.  Να δημιουργήσουν μοντέλα με τα χέρια τους ή με άλλο μέλος του σώματός τους 

που αυτά επιθυμούν. 

4.  Να  εκφραστούν  με  το  σώμα  τους,  να  ψυχαγωγηθούν  με  θεατρικό  παιχνίδι,  να 

αφηγηθούν  παραμύθια,  ιστορίες,  ρύμες,  αινίγματα,  λογοπαίγνια  και  ότι  άλλο 

σχετίζεται  με  τα  μουσεία,  να  ανταλλάξουν  αντίγραφα  καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων,  κάρτες,  cd,  φίλμς  και  οτιδήποτε  άλλο  αντιπροσωπεύει  την 

πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. 

Με  την  συμπαράσταση  και  την  αμέριστη  βοήθεια  του  νηπιαγωγού 

ασχολούμαστε με τα παρακάτω: 

Οργανώνουμε  έκθεση  με  φωτογραφικό  και  εποπτικό  υλικό,  ζωγραφιές  , 

μοντέλα,  χειροτεχνίες,  διάφορα  ειδώλια  επιμερίζονται  σε  ομάδες  και 

δημιουργήσαμε μία μουσειογωνιά στο χώρο του νηπιαγωγείου, καλέσαμε τους 

γονείς και κηδεμόνες των παιδιών αλλά και τα παιδιά του διπλανού τμήματος 

να μας επισκεφτούν και τους επιδείξαμε αυτή μας την δραστηριότητα. 

ΠΑΙΔΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΕΚΦΡΑΣΗ 

Στα  πλαίσια  των  ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΕΚΦΡΑΣΗ, 

περιγράψαμε  τα  ξυλόγλυπτα,  τους 

πίνακες,  τα  έργα  τέχνης  που  είδαμε  στις 

επισκέψεις  που  πραγματοποιήσαμε  στα 

μουσεία. 

Επιδιώξαμε  και  γνωρίσαμε  από  φωτογραφίες,  περιοδικά,  βιβλία, 

καλλιτεχνήματα έργα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, όπως του Ιακωβίδη, 

του Θεόφιλου, του Λύτρα, του Νταβίντσι, του Βαν Γκογκ κ.α.
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Προσπαθήσαμε  με  αντιπροσωπευτικά  έργα  να  ξεχωρίζουμε  στο  μέτρο  του 

δυνατού διαφορετικές τεχνοτροπίες του Πικάσο, του Νταλί, του Ματίς, του Μυταρά 

κ.α. και τον διαφορετικό τρόπο ζωγραφικής των ανωτέρω καλλιτεχνών. Λόγου χάρη 

ο  Πικάσο  ζωγράφιζε  με  την  τεχνική  του  κυβισμού,  ο 

Καντίσκυ  με    σχήματα  και  γραμμές.  Παρατηρήσαμε 

ότι  τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο κάθε ζωγράφος 

ήταν διαφορετικά. Φέρνοντας στο νηπιαγωγείο, βιβλία, 

καρτ  ποστάλ,  περιοδικά  αρχαίας  ελληνικής  γλυπτικής 

γνωρίσαμε  τα  αρχαία  αυτά  αριστουργήματα  και 

προσπαθήσαμε  να  δημιουργήσουμε  με  πηλό,  αγγεία, 

αγάλματα ειδώλια κτλ. που είδαμε είτε σε ζώσα μορφή, είτε σε φωτογραφικό υλικό, 

είτε από διάφορα βιβλία. Δημιουργήσαμε τα δικά μας έργα και τα εκθέσαμε στο χώρο 

του σχολείου σαν συλλογή. 

Στην  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ  προσπαθήσαμε  να  αποδώσουμε  με  το 

σώμα μας το περιεχόμενο ενός αγάλματος ή ενός πίνακα, είδαμε αφού 

δεν  είχαμε  την  δυνατότητα  ζωντανά  σε  φωτογραφίες  σύγχρονα  ή 

αρχαία θέατρα και εξηγήσαμε τη σημασία και τη σπουδαιότητα αυτών 

των θεάτρων. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Επιλέξαμε,  ακούσαμε  και  μάθαμε  να  τραγουδάμε  το  τραγούδι  (μες  στο 

μουσείο) σε μουσική του Νίκου Κυπουργού και στίχοι της Μαριανίνας Κριεζή καθώς 

και Mini and Fredoχορός στον κύκλο  (Aumbm) προσπαθήσαμε να εκφράσουμε τα
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συναισθήματα  του  ζωγράφου,  και  να  περιγράψουμε  τα  χρώματα  που  έρχονται  στο 

μυαλό μας μετά την ακρόαση του μουσικού κομματιού. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Παίξαμε  το  ομαδικό  παιχνίδι  "Τα  αγάλματα"  για  να  αντιληφθούμε  πως  τα 

ομαδικά παιχνίδια έχουν κανόνεςοδηγίες και δεν παίζονται αυθαίρετα. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Φέραμε  στο  σχολείο  ένα  ελληνικό  και  έναν  παγκόσμιο  χάρτη,  και 

προσπαθήσαμε  να  εντοπίσουμε  τους  αρχαιολογικούς  χώρους    όπου  βρέθηκαν 

αξιόλογα  ευρήματα  την  περιοχή  που  κατοικούμε,  τα  τυχόν  μουσεία  που  υπάρχουν 

όπως το αρχαιολογικό μουσείο της Μυτιλήνης, αρχαία Αρίσβη, η αρχαία Ερεσός, το 

Μουσείο  του  Απολιθωμένου  Δάσους,  η  Ακρόπολη,  ο  Παρθενώνας,  η  Κνωσός,  η 

Βεργίνα, η Πέλλα κ.α. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εντοπίσαμε και εξηγήσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη μουσείων όπως το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ελληνικής λαϊκής τέχνης, Βυζαντινό, Αρχαιοελληνικό, 

Μουσείο ελιάς, Φυσικής  ιστορίας (απολιθωμένο δάσος), Μουσείο μοντέρνας τέχνης 

κ.α. 

Εστιάσαμε  την  προσοχή  μας  περισσότερο 

στο μουσείο ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,  και  αυτό 

διότι μερικά παιδιά κατάγονται από τα νησιά αυτά 

η έχουν ταξιδέψει, άρα έχουν πολλές πληροφορίες 

να πουν.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ασχοληθήκαμε  αρκετά  με  το  μουσείο Φυσικής  Ιστορίας,  συζητήσαμε  για  τα 

εκθέματά του επειδή στην περιοχή που ζούμε υπάρχει το απολιθωμένο δάσος, αλλά 

εξαιτίας της μεγάλης απόστασης δεν το επισκεφτήκαμε. 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Με  τα  έργα  γλυπτικής  που  ασχοληθήκαμε,  μάθαμε  πως  τα  υλικά  για  να 

δημιουργηθούν  αυτά  τα  έργα,  είναι  πηλός,  χώμα,  μάρμαρα,  οψιδιανός,  πέτρινα 

ειδώλια, υλικά που βρίσκονται άφθονα στην νησιωτική επικράτεια. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Προφορική επικοινωνία 

1. Εκφράζουν συναισθήματα και εντυπώσεις από τις επισκέψεις στα μουσεία. 

2. Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας με νέες λέξεις. 

3. Περιγράψαμε και οργανώσαμε ένα εικονικό μουσείο. 

4. Ζητήσαμε και έφεραν τα νήπια πληροφορίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον 

για  τα  μουσείααρχαιολογικούς  χώρους  της  περιοχής  μας  και  τα  μεταφέραμε  στην 

τάξη του νηπιαγωγείου. 

5.  Δημιουργήσαμε  μία  μικρή  ιστοριούλαπαραμύθι  συνδέοντας  εικόνες  από 

διαφορετικούς πίνακες.
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Γραφή 

•  Προσπαθήσαμε να γράψουμε ή καλύτερα να αντιγράψουμε την λέξη μουσείο 

με κεφαλαία γράμματα και με την βοήθεια καρτέλας. 

•  Γράψαμε  τα  διάφορα  χρώματααποχρώσεις  που  χρησιμοποιήσαμε  στους 

διάφορους πίνακεςζωγραφιές. 

•  Προσπαθήσαμε  να  γράψουμε  "γράμμα"  στο  μουσείο  της  ελιάς  για  να  μας 

δεχτούν για επίσκεψη. 

•  Γράψαμε ευχαριστήριο γράμμα στον υπεύθυνοξεναγό του μουσείου που μας 

υποδέχτηκε για την ωραία ξενάγηση που μας έγινε. 

Ανάγνωση 

Εντοπίσαμε  το  όνομα  του  ζωγράφου  στον  πίνακα  που 

παρίστανε την "MONA LIZA". 

Παιδική λογοτεχνία 

Διαβάσαμε  και  ακούσαμε  ιστορίες  και  τραγουδάκια  που  σχετίζονται  με 

ειδώλιααγαλματίδια όπως τα παρακάτω. 

Η μεσούλα μου λεπτή 

και γεμάτη οι γοφοί 

ή είμαι ειδώλιο κυνηγού 

ίσως και πολεμιστού 

ή τελαμώνα εγώ φορώ 

και έχω μάτι φοβερό 

ή ειδώλιο πρωτοκυκλαδικό 

τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χριστό. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
1.  Ταξινομήσαμε  τα  διάφορα  εκθέματα  με  βάση  κάποια  κοινά  χαρακτηριστικά  και 

προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πώς οι υπεύθυνοι ταξινόμησαν τα διάφορα εκθέματα 

στις προσθήκες των μουσείων. 

2. Συζητήσαμε με τα παιδιά για τις έννοιες συλλογή και σύνολο. 

3. Οργανώσαμε μία συλλογή από κούκλεςαγάλματα και  τις  ταξινομήσαμε με βάση
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το φύλο τους ή το υλικό κατασκευής. 

4. Οργανώσαμε μία συλλογή από αυτοκινητάκια με βάση και κριτήριο το υλικό που 

κατασκευάστηκε. 

5.  Οργανώσαμε  μία  συλλογή  από  κομπολόγια  και  τα  ταξινομήσαμε  με  βάση  το 

χρώμα ή το μέγεθος των χαντρών τους. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Αναζητήσαμε  στο  διαδίκτυο  πληροφορίες  για  τα  μουσεία  και  διάφορες 

ιστοσελίδες  μουσείων  όπως,  Μουσείο  Λούβρου  www.louvre.gr.,  Μουσείο 

κυκλαδικής  τέχνης  www.kykladic.gr.  Χειριστήκαμε  cdrom  που  είχε  θέμα  το 

μουσείο.  Αναζητήσαμε  στο  διαδίκτυο  πληροφορίες  και  φωτογραφικό  υλικό  για  τα 

προστατευόμενα μνημεία πολιτισμού από την UNESCO. 
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