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Καλοκαιρινά Εβδομαδιαία Προγράμματα για παιδιά και εφήβους 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
Ηράκλειο, Μάιος 2018 

 

 

Προσχολική ηλικία (Προνήπια και Νήπια) 

«Τα μυστικά της Νυκτίας, της σοφής κουκουβάγιας» 

Ποια είναι τα ζώα που βγαίνουν από τη φωλιά τους μόνο όταν σκοτεινιάσει; Υπάρχουν άραγε οργανισμοί 

που ζουν συνέχεια μέσα στο σκοτάδι και δε βλέπουν ποτέ το φως της μέρας; Η Νυκτία, η σοφή 

κουκουβάγια με τα τεράστια μάτια, τα ξέρει όλα γιατί βλέπει και παρατηρεί τα πάντα! Έλα κι εσύ στην 

παρέα μας, στην παρέα της Νυκτίας, για να μάθεις όλα τα μυστικά που κρύβονται στο σκοτάδι, μέσα από 

παιχνίδια, κατασκευές και θεατρικές παιχνιδοπεριπέτειες. 

 

Εβδομάδα υλοποίησης: 

16 Ιουλίου – 20 Ιουλίου 2018 

«Παρέα με τα ζώα του Αισώπου» 

Είναι ο λαγός το πιο γρήγορο ζώο στον κόσμο; Πώς τρώει τη σούπα του το λελέκι; Η αλεπού είναι πονηρή 

ή μήπως... Αυτά κι άλλα πολλά θα ανακαλύψουμε μαζί, ζωντανεύοντας μύθους του Αισώπου μέσα από 

παιχνίδια, κατασκευές, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών και θεατρικό παιχνίδι. Ελάτε λοιπόν να παίξουμε, να 

γνωρίσουμε τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά των ζώων των μύθων και να φτιάξουμε το δικό μας 

οικολογικό παραμύθι ανακατεύοντας χρώματα, υλικά και μπόλικη φαντασία! 

 

Εβδομάδες υλοποίησης: 

2 Ιουλίου – 6 Ιουλίου 2018 

30 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2018 
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A΄ έως και Γ΄ τάξη Δημοτικού 

«Φένεκ: η επιβίωση της μικρής αλεπούς στην έρημο» 

Η Φένεκ είναι μια εκπληκτική αλεπού! Ζει στη Σαχάρα, τη μεγαλύτερη ζεστή έρημο στον κόσμο, όπου η 

θερμοκρασία τη μέρα φτάνει στους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα πέφτει πολλές φορές στους μείον 

10 βαθμούς! Γνωρίζει, επίσης, τον Άδακα, τη μεγάλη αντιλόπη που μπορεί να μείνει πολύ καιρό χωρίς 

νερό, ερπετά που κρύβονται στην άμμο και βγαίνουν μόνο τη νύχτα για να κυνηγήσουν και φυτά που 

έχουν κάνει τα φύλλα τους αγκάθια! Μήπως υπάρχουν και στην Κρήτη περιοχές που μοιάζουν με 

ερήμους; Αν είστε περίεργοι και θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τη Φένεκ και να εξερευνήσετε τον τόσο 

ιδιαίτερο κόσμο της ερήμου, ελάτε στο Μουσείο αυτό το καλοκαίρι! 

 

Εβδομάδες υλοποίησης: 

9 Ιουλίου – 13 Ιουλίου 2018 

30 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2018 

27 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2018 

«Δεινόσαυροι κι άλλα παράξενα πλάσματα»    

Πόσα μυστήρια ακόμη θα ανακαλύψουμε γι’ αυτά τα θηρία; Πολλά! Ξέρετε πόσα περίεργα 

χαρακτηριστικά έχει ο Θεριζινόσαυρος (Therizinosaurus cheloniformis), ο Αμαργάσαυρος (Amargasaurus 

cazaui) ή ο διάσημος T-Rex; Ξέρετε πώς ζήσανε, πώς κυριάρχησαν σ’ όλη τη Γη και πώς τελικά 

εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί οι γίγαντες; Πραγματικό μυστήριο! Αφού τα ανακαλύψουμε όλα αυτά με 

ηλεκτρονικά, κινητικά και θεατρικά παιχνίδια, θα μασκαρευτούμε με Δεινοσαυροκαπέλα που θα τα 

φτιάξουμε μόνοι μας! Λέτε να τους μοιάσουμε; 

 

Εβδομάδες υλοποίησης: 

25 Ιουνίου – 29 Ιουνίου 2018 

16 Ιουλίου – 20 Ιουλίου 2018 

6 Αυγούστου – 10 Αυγούστου 2018 

«Γινόμαστε Εντομολόγοι!» 

Τί είναι όλος αυτός ο θόρυβος; Βζζζ, βζζζ, βζζζ!!!! Τί κάνουν όλα αυτά τα ζουζούνια γύρω μου; Με έχουν 

ζαλίσει! Μήπως με τσιμπήσουν χωρίς να το καταλάβω; Θα 'θελα πολύ να τα δω από κοντά με ένα μεγάλο 

φακό, να δω τα μάτια τους, τα φτερά τους, το κεντρί τους ... Σ' ένα βιντεάκι έχω δει κάτι καταπληκτικά 

έντομα και νομίζω ότι μπορώ να δοκιμάσω να γίνω ένας μικρός Εντομολόγος... Άλλωστε μάς είπαν από το 

Μουσείο ότι θα γνωρίσουμε κι έναν πραγματικό Εντομολόγο... Πώς να 'ναι άραγε; 

 

Εβδομάδες υλοποίησης: 

23 Ιουλίου – 27 Ιουλίου 2018 

20 Αυγούστου – 24 Αυγούστου 2018 
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«Βιοποικιλότητα - Η τεράστια ποικιλία των οργανισμών πάνω στη Γη!» 

Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν περιγράψει περίπου 2 εκατομμύρια διαφορετικούς 

οργανισμούς; Εκτιμούν, επίσης, ότι ο αριθμός τους στη φύση μπορεί να φτάνει μέχρι και το 1 

τρισεκατομμύριο είδη!!! Δεν είναι φοβερό; Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουμε τη μεγάλη ποικιλία των 

οργανισμών, να παρατηρήσουμε τις διαφορετικές μορφές τους και να εντυπωσιαστούμε από την ομορφιά 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Να δούμε πόσο διαφορετικοί είναι, να γνωρίσουμε τα μέρη που 

ζουν και να διαπιστώσουμε την αξία του κάθε οργανισμού αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Μόνο στο Μουσείο, αυτό το καλοκαίρι! 

 

Εβδομάδες υλοποίησης: 

18 Ιουνίου – 22 Ιουνίου 2018 

23 Ιουλίου – 27 Ιουλίου 2018 

27 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2018 

 

Δ΄ και Ε΄ τάξη Δημοτικού  

«Ας παίξουμε σινεμά» 

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Βίκη Χρηστάκη 

Κάθε φορά που κοιτάς τους Δεινόσαυρους του Μουσείου σκέφτεσαι τον Καλόσαυρο της Disney, το Ice Age 

ή το Jurassic Park;  Πας σινεμά κάθε εβδομάδα και λατρεύεις τις ταινίες και το μαγικό τους σύμπαν; 

Μήπως το να πλάθεις ιστορίες είναι το αγαπημένο σου hobby;  Έλα φέτος το καλοκαίρι στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας και γράψε το δικό σου σενάριο! Γίνε ηθοποιός, σκηνοθέτης ή διευθυντής φωτογραφίας, 

γνώρισε κι άλλους που αγαπάνε τη γλώσσα του σινεμά και όλοι μαζί ξεκινήστε τη δική σας δημιουργία, τη 

δική σας καταπληκτική μικρή ταινία. Φώτα, Κάμερα και…Πάμε! 

 

Εβδομάδα υλοποίησης: 

25 Ιουνίου– 29 Ιουνίου 2018 

9 Ιουλίου- 13 Ιουλίου NEO 

 

Δ΄ έως και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού & Α΄ τάξη Γυμνασίου 

«Ανακαλύπτω τους οργανισμούς με δηλητήριο» 

Ξέρω ότι πολλοί οργανισμοί, όπως οι σκορπιοί, οι αράχνες, οι μέλισσες και κάποια φίδια, έχουν δηλητήριο 

που το χρησιμοποιούν για να σκοτώσουν το θήραμά τους ή για άμυνα, όταν ενοχληθούν. Όμως ξέρω ότι 

υπάρχουν και φυτά με δηλητήριο! Προχτές στο Μουσείο όμως, άκουσα από έναν επιστήμονα και κάτι 

άλλο. Ακόμα και το δηλητήριο της μέλισσας μπορεί να είναι ένα πραγματικό φάρμακο για μας τους 

ανθρώπους! Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ φοβάμαι λίγο όλα αυτά τα δηλητήρια... αλλά μ’ αρέσουν πολύ οι 

εκδρομές και η κατασκήνωση. Τί πρέπει να ξέρω και τί να προσέχω; Θα πάω στο Μουσείο να μάθω και 

μετά θα σας το πω! 

 

Εβδομάδα υλοποίησης: 

18 Ιουνίου – 22 Ιουνίου 2018 
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ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού & Α΄και Β΄τάξη Γυμνασίου  

«Η μαγεία της Έβδομης Τέχνης!» 

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Βίκη Χρηστάκη 

Λατρεύεις τον κινηματογράφο; Είσαι μυθοπλάστης; Θα ’θελες να γίνεις ηθοποιός, σκηνοθέτης ή 

διευθυντής φωτογραφίας;  Στο καλοκαιρινό εργαστήρι κινηματογράφου για παιδιά και εφήβους θα 

γνωρίσεις τα θεμελιώδη στάδια δημιουργίας μιας κινηματογραφικής ταινίας: το σενάριο, την παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και το μοντάζ. Θα παρακολουθήσεις αποσπάσματα από κλασικές κινηματογραφικές 

παραγωγές κι όλοι μαζί θα φτιάξουμε τη δική μας ταινία μικρού μήκους μέσα στο Μουσείο! 

 

Εβδομάδα υλοποίησης: 

2 Ιουλίου – 6 Ιουλίου 2018 

 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της εξωτερικής συνεργάτιδας του ΜΦΙΚ, κας Βίκης Χρηστάκη 

Η Βίκη Χρηστάκη μεγάλωσε στο Ηράκλειο και έπειτα πήρε μια βαλίτσα και ταξίδεψε, κουβαλώντας 

πάντα ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Πήγε στην Μυτιλήνη και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες. Μετακόμισε για λίγο στη Δανία, όπου σπούδασε Filmmaking. 

Μετά δούλεψε στην ιδιωτική τηλεόραση και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Στα διαλείμματα 

έγραφε σενάρια, δύο από αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και 

βραβεύτηκαν από το Φεστιβάλ Δράμας. Το 2013 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Arts & 

Culture του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Παράλληλα φοίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Gerrit 

Rietveld, όπου γνώρισε την τέχνη του performance. 

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο MOVEMENT RESEARCH laboratory (NY), σωματικό θέατρο/ 

physical theatre στο Duende School of Ensemble Physical Theatre, καθώς και ποικίλα σεμινάρια 

σωματικής έκφρασης. 

Από το 2016 δημιουργεί εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες για ιδιωτικούς φορείς αλλά και 

μουσεία στην Κρήτη. Εμπνέεται από τη θάλασσα, τα σύννεφα και καλλιτέχνες όπως τον Herve Tullet και 

την Trisha Brown. 

Όπου και αν ζει, φτιάχνει ιστορίες και εικόνες. 
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Όλα τα Εβδομαδιαία Καλοκαιρινά Προγράμματα για παιδιά ακολουθούν την παιδαγωγική μεθοδολογία 

της Ανακαλυπτικής Μάθησης (Inquire Based Learning). Μέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση, το 

παιχνίδι, τις κατασκευές, τη διάδραση, τα ψηφιακά μέσα και την έρευνα στο διαδίκτυο, τα παιδιά 

συλλέγουν πληροφορίες και ανακαλύπτουν μόνα τους τη γνώση. 

 

 

Το κάθε Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα υλοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 - 15:00 (με 

δυνατότητα προσέλευσης από τις 08.30 για δημιουργική απασχόληση) με την καθοδήγηση των 

μουσειοπαιδαγωγών του ΜΦΙΚ και σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονές του. Τα υλικά των 

κατασκευών, ο φάκελος με τα φυλλάδια δραστηριοτήτων, τα αναμνηστικά μπλουζάκια και η αναμνηστική 

φωτογραφία της ομάδας, προσφέρονται από το ΜΦΙΚ, χωρίς επιπλέον χρέωση. Την τελευταία ημέρα της 

κάθε εβδομάδας πραγματοποιείται παρουσίαση των δραστηριοτήτων των παιδιών στους γονείς και στους 

φίλους τους και ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. 

 

 

Λόγω των ολιγομελών ομάδων των παιδιών που παίρνουν μέρος στα Προγράμματα, παρακαλούμε τους 

ενδιαφερόμενους γονείς να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή. Στις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

 

� Τιμή Συμμετοχής: 90 € ανά παιδί  

� Μέλη του Συλλόγου Φίλων του ΜΦΙΚ: 80 € ανά παιδί  

� Έκπτωση 5 € στο παιδί σε περίπτωση συμμετοχής:  

• του παιδιού σε περισσότερα από ένα Καλοκαιρινά Προγράμματα, ή  

• περισσότερων του ενός παιδιού ανά οικογένεια στα Καλοκαιρινά Προγράμματα  

 

Προσοχή! Απαιτείται προπληρωμή του προγράμματος 1 εβδομάδα πριν από την έναρξή του.  

Σε περίπτωση ακύρωσης σε διάστημα λιγότερο των 4 ημερών θα παρακρατείται το 1/3 της συνολικής 

χρέωσης.  

 

 

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποδοχή 

του ΜΦΙΚ στο τηλέφωνο 2810 393630 καθημερινά από 09:00 - 15:00 
 

 


