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του Μουσείου τα παραμύθια μήνας Γενάρης! 

Του Γενάρη το φεγγάρι …στα Ψηλά Βουνά  

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης εύχεται Καλή Χρονιά 

στους μικρούς και στους μεγάλους φίλους του! Δύο είναι τα παραμύθια του Γενάρη! Το 1ο 

παραμύθι του νέου έτους την 2η Κυριακή της νέας χρονιάς το αφηγείται η Ελένη 

Μπετεινάκη και το 2ο παραμύθι την 3η Κυριακή γράφεται από μικρούς και μεγάλους! 

Μια οικογενειακή δραστηριότητα εμπνευσμένη από τα οικοσυστήματα του Μουσείου που 

αναμένει να εκδοθεί τον Σεπτέμβρη του 2020. Συγγραφείς επίδοξοι όλοι εμείς!  

 

 Κυριακή 12 Γενάρη, στις 11:00   

«Του Γενάρη το φεγγάρι μοιάζει με μαργαριτάρι»! 

Μπήκε ο πρώτος μήνας του παππού του Χρόνου και κίνησε να γνωρίσει τα θαυμαστά 

που συμβαίνουν στη γη. Πόσα και πόσα έχει να μάθει, πόσα και πόσα να προσπαθήσει να 

γνωρίσει καλύτερα. Κι ένα βράδυ ανακαλύπτει ένα παράξενο ασημένιο δίσκο στον Ουρανό. 

Στην αρχή τρομάζει μα… 

Ένα παραμύθι της Ελένης Μπετεινάκη, μια πρώτη γνωριμία με τους μήνες και τις 

εποχές.  

Δραστηριότητα: Μαθαίνουμε τις φάσεις του φεγγαριού και φτιάχνουμε χάρτινες κούκλες! 

Τιμή Εισόδου για το παραμύθι: 3€ 
για τον Σύλλογο Φίλων: δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί 

 

 Κυριακή 19 Γενάρη, στις 11:00 

Ανεβαίνω στα Ψηλά Βουνά και γράφω του 1ου μήνα της χρονιάς το παραμύθι!  

Χειμώνας βαρύς στις κορυφές των βουνών, παρέα με τα ζώα και τα φύτα που ζουν εκεί.  

Ποια ιστορία μπορεί να γραφτεί; Ποιο παραμύθι να εικονογραφηθεί; Ακολουθώντας τις 

λειτουργίες του Vladimir Propp στη Μορφολογία του παραμυθιού η ομάδα του Μουσείου 

ετοίμασε ένα φυλλάδιο πυξίδα στα μονοπάτια της γραφής! Γονείς και παιδιά ακολουθώντας 

τα βήματα του φυλλαδίου και χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους δημιουργούν το δικό τους 

παραμύθι! 
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Το Μουσείο θα συγκεντρώσει τις ιστορίες και τα παραμύθια μαζί με τις ζωγραφιές και θα τα 

εκδώσει σε ηλεκτρονική μορφή σε έναν συγκεντρωτικό τόμο που θα κυκλοφορήσει τον 

Σεπτέμβρη του 2020! Έχετε όρεξη για γράψιμο και ζωγραφιές;  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην τιμή εισόδου του Μουσείου 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
 
υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
E mail : info@nhmc.uoc.gr 
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