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του Μουσείου τα παραμύθια μήνας Μάρτης! 

Ο πρίγκιπας χαρταετός… ταξιδεύει στις Ερήμους!  

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 

Δύο είναι τα παραμύθια του Μάρτη και της άνοιξης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης! Το 1ο παραμύθι του Μάρτη το αφηγείται η   

Ελένη Μπετεινάκη την Κυριακή 1 Μάρτη και το 2ο παραμύθι του Μουσείου  

την Κυριακή 15 Μάρτη γράφεται από μικρούς και μεγάλους! Μια οικογενειακή 

δραστηριότητα εμπνευσμένη από τα οικοσυστήματα του Μουσείου που αναμένει να 

εκδοθεί τον Σεπτέμβρη του 2020.  

 

 Κυριακή 1 Μάρτη, στις 11:00   

Ο πρίγκιπας χαρταετός… από την Ελένη Μπετεινάκη! 

Στην μέση μέση του μεγάλου ωκεανού της Φαντασίας στη Χώρα των Παραμυθιών υπήρχε 

ένα παράξενο νησί. Το νησί του Πηγαινέλα. Ένα νησί με τους πιο ιδιόμορφους κατοίκους 

ολόκληρου του κόσμου. Άνθρωποι που όλη μέρα γλένταγαν, γελούσαν, έπαιζαν και 

τραγουδούσαν. Και δούλευαν μόνο όταν είχαν κέφι και διάθεση. Eκεί ήταν και το μεγάλο 

παλάτι του βασιλιά Γαργαλίτσα του Α΄. Γυναίκα του ήταν η πιο χαρούμενη, η πιο γελαστή ή 

πιο χορευταρού βασίλισσα, η Αποκριά… 

Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε μικρούς χαρταετούς με χρωματιστά χαρτιά …. 

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

 

 Κυριακή 15 Μάρτη, στις 11:00 

Ταξιδεύω στις Ερήμους του ΜΦΙΚ!  

Με τη δύναμη της φαντασίας και της πένας μας ταξιδεύουμε στις ερήμους! Μία 

οικογενειακή δραστηριότητα δημιουργικής γραφής! Ακολουθώντας τις λειτουργίες του 

Vladimir Propp στη Μορφολογία του παραμυθιού η ομάδα του Μουσείου ετοίμασε ένα 

φυλλάδιο πυξίδα. Γονείς και παιδιά ακολουθώντας τα βήματα του φυλλαδίου 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!  

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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