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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλοκαιρινά Εβδομαδιαία προγράμματα για παιδιά
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης

για τον μήνα

Ιούλιο επιστρέφει και για τους μικρούς του φίλους! Τα εβδομαδιαία καλοκαιρινά
προγράμματα του Μουσείου υλοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00
έως τις 15:00 πάντα υπό το βλέμμα των επιστημόνων και των μουσειοπαιδαγωγών του
Μουσείου! Τα προγράμματα του Μουσείου προωθούν την επιστημονική γνώση μέσα από τη
βιωματική –ανακαλυπτική- μάθηση και τα τελευταία χρόνια αποτελούν μία από τις πρώτες
επιλογές απασχόλησης των παιδιών!
Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ακολουθούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και οι
χώροι του απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Τόσο η αίθουσα που πραγματοποιείται το
πρόγραμμα, όσο και ο χώρος που γίνεται το διάλειμμα, και οι χώροι υγιεινής,
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τα παιδιά και διαθέτουν φυσικό εξαερισμό.
Τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. Σε κάθε παιδί θα δοθεί ένας φάκελος με το υλικό
της εβδομάδας, ωστόσο κάθε παιδί πρέπει να κρατάει από το σπίτι του μία μάσκα, ένα
ζευγάρι γάντα, ένα μαξιλαράκι, το δεκατιανό του και ένα ελαφρύ γεύμα, ένα παγούρι για
νερό, κα μία κασετίνα που να περιέχει χρώματα (ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους), ξύστρα,
γόμα, ψαλίδι και κόλλα.
Κατά την είσοδο στο Μουσείο γονείς και παιδιά είναι υποχρεωτικό να φορούν μάσκα.
Στις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 Τιμή Συμμετοχής: 90 € ανά παιδί
 Μέλη του Συλλόγου Φίλων του ΜΦΙΚ / Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Κρήτης /
αδέρφια / σε περίπτωση συμμετοχής σε παραπάνω από ένα πρόγραμμα: 80 € ανά
παιδί
Απαιτείται αποπληρωμή 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.

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630, fax: +30 2810-393636
Ε-mail: info@nhmc.uoc.gr, http://www.nhmc.uoc.gr,
:Natural History Museum of Crete

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ Ο ΚΡΗΤΗΣ

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την
υποδοχή του ΜΦΙΚ στο τηλέφωνο 2810 393630 από Δευτέρα έως Παρασκευή από
09:00 - 15:00

Αναλυτικά οι ενότητες και οι ημερομηνίες
A΄ έως και Γ΄ τάξη Δημοτικού
«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:
13 – 17 Ιουλίου
«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:
27 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

Δ΄ έως και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού & Α΄ τάξη Γυμνασίου
«Κυνηγώντας το φως»
Υπάρχει κάτι πιο γρήγορο από το φως; Αυτά που βλέπουμε γύρω μας είναι πραγματικά ή μήπως είναι
οφθαλμαπάτες; Βλέπουμε όπως και τα υπόλοιπα ζώα; Ελάτε στο μουσείο να μελετήσουμε το φως και τις
ιδιότητές του και να ταξιδέψουμε σε άλλα «μήκη κύματος» μέσα από την έκθεση «Φωτεινά Μυστήρια»!
Μαζί θα κάνουμε πειράματα και θα φτιάξουμε κατασκευές, όπως το κουτί με τις οφθαλμαπάτες, τα
περίφημα θαυματοτρόπια, τον δίσκο του Νεύτωνα και τις πολυπρισματικές εικόνες!
Εβδομάδα υλοποίησης:
20 – 24 Ιουλίου
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