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«Σάββατα με τους Επιστήμονες» 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα) 
 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017: 

«Το υπόγειο ταξίδι του νερού». 
 

Πού πάει το νερό της βροχής;  
Υπάρχει ζωή στα υπόγεια νερά και στις σπηλιές;  

Τα υπόγεια νερά είναι καθαρά; 
 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, ελάτε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για να γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να 
συζητήσετε μαζί του για το υπόγειο ταξίδι του νερού. Σας περιμένουμε ακόμη για να παίξουμε, να 
εξερευνήσουμε και να φτιάξουμε κατασκευές! 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 

11:00-12:00 Παρουσίαση-συζήτηση με θέμα «Το υπόγειο ταξίδι του νερού» με τη Δρ Κατερίνα  
  Βορεάδου Βιολόγο – Υδροβιολόγο του  ΜΦΙΚ.  
 

12:00 -14:00 «Στο Εργαστήριο του Επιστήμονα».  Παρατηρούμε στο στερεοσκόπιο μικρά ζώα που τα 
συναντούμε στις σπηλιές όπως νυχτερίδες, ισόποδα και δολιχοπόδες.  Στη συνέχεια, 
μέσα στη μυστηριώδη σπηλιά του Ερευνότοπου, ακούμε σπηλαιο...ιστορίες, τον ήχο 
της νυχτερίδας Πιπιστρέλους και πιάνουμε σταλαγμίτες (για όλες τις ηλικίες). 

12:00-14:00 «Νεροπειραματιστές». Κάνουμε πειράματα με το νερό, παρατηρούμε τι συμβαίνει και 
δημιουργούμε.  

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 8 μέχρι και 12 ετών).  

12:00-14:00      «Παίζουμε με το νερό»; Νεροκρεμάλες κι άλλα επιτραπέζια μας περιμένουν στη 
βιβλιοθήκη του Ερευνότοπου (για όλες τις ηλικίες). 

 

12:00-14:00  «Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό… ». Θεατρικό δρώμενο. Τα παιδιά γνωρίζουν την 
ατελείωτη πορεία του νερού και τις μορφές που παίρνει. 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 4 μέχρι 7 ετών ).  

12:00 -14:00 Μέσα από τις κατασκευές ταξιδεύουμε μαζί με το νερό και κατανοούμε το θαυμαστό 
κύκλο που κάνει από τα βάθη της Γης μέχρι ψηλά στον ουρανό (για όλες τις ηλικίες). 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη των 
παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Γενική είσοδος 6€ 

Δωρεάν είσοδος για: 

 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» 
 Παιδιά κάτω των 4 ετών 

 ΑμεΑ 
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