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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Καλοκαίρι για παιδιά 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης  
 

Τα εβδομαδιαία καλοκαιρινά προγράμματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-

Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι γεγονός! Τα προγράμματα υλοποιούνται από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή, 09:00 με 15:00, με δυνατότητα προσέλευσης από τις 8:30 το πρωί, 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! 

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: 
28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου  
2 – 6 Αυγούστου  
 
«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; 
Εβδομάδα υλοποίησης: 
12 – 16 Ιουλίου  
 
«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 
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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! 
Εβδομάδα υλοποίησης: 
26 – 30 Ιουλίου 
 

Δ΄ έως και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού  

«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: 
5  – 9  Ιουλίου 
 
«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: 
19 – 23  Ιουλίου 
 
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.  
 

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. 
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