
213

)*Q&�%*&,�Q( =%. 'O MEF%

=���B��6�" M;��#, νηπιαγωγός, melinagarofalaki@yahoo.com
.0�/07!�6��2 �2���3�, νηπιαγωγός, euanagnostakou@gmail.com

<6���" J00�, νηπιαγωγός, { oupi11@gmail.com

 
$��3�"C": Η μουσειοσκευή για το μέλι υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων. 
Πραγματοποιήσαμε το πρόγραμμα από κοινού τα δύο τμήματα, κλασσικό και ολοήμερο, του 1ου Νηπιαγωγεί-
ου Βούλας κατά τη διάρκεια δύο μηνών: Μάρτιο και Απρίλιο του 2013. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλα τα 
παιδιά του Νηπιαγωγείου (44) και πολλοί γονείς!

Η επιλογή του θέματος ήταν απόρροια μιας άλλης καινοτόμας δράσης που είχε προηγηθεί, η «Ελληνική 
Υγιεινή διατροφή», μέσα από την οποία προέκυψε η ανάγκη να υιοθετήσουν τα παιδιά στη διατροφή τους το 
θρεπτικό και ελληνικό αυτό προϊόν, αντικαθιστώντας όσο γίνεται άλλες βλαβερές γλυκαντικές τροφές.

Η ιδέα κατασκευής μιας  μουσειοσκευής προήλθε από την εμπειρία μας από το δανεισμό και τη χρήση τρι-
ών άλλων μουσειοσκευών που είχαν πραγματικά ενθουσιάσει τα παιδιά (οι μουσειοσκευές αυτές αναφέρονται 
στο εκπαιδευτικό υλικό, στο τέλος του άρθρου).

Τέλος, κρίναμε ότι η κοινωνία των μελισσών με τα χαρακτηριστικά της, είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα 
αλληλεγγύης, συνεργασίας και εργατικότητας, αρετές πολύτιμες και για την κοινωνία των ανθρώπων, άρα και 
των μικρών παιδιών.
F;K��#- ������6: Μουσειοσκευή, μέλι, υγιεινή διατροφή, Νηπιαγωγείο, project.

1. =�0��D# &���D#

Να φτιάξουμε  με τα παιδιά, αξιοποιώντας τις ιδέες μικρών και μεγάλων, μία ενδιαφέρουσα, 
εκπαιδευτική αλλά και ψυχαγωγική μουσειοσκευή για το μέλι που θα μπορεί να δανεισθεί και σε 
άλλες μαθητικές ομάδες.

2. )�4�����/3�

Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία (project)
Συνέντευξη
Έρευνα πεδίου
Παρατήρηση, καταγραφή δεδομένων
Φωτογράφιση
Χρήση υπολογιστή, πλοήγηση στο διαδίκτυο 
Καλλιτεχνική δημιουργία
Μουσική έκφραση
Δραματική Τέχνη
Οργάνωση Γιορτής  
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4. $����GD��0� )�2!���!��2�# – &�DG��

Η μουσειοσκευή για να είναι εύχρηστη απαρτίζεται από έξι πάνινα σακούλια, το καθένα με 
ταμπέλα. Τα σακούλια περιέχουν τα εξής:

1�  �������: «�������� 1����» (0�. ����
� 1)• 
 

����
� 1: ������� 1� «�������� �����»
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Αφίσες πλαστικοποιημένες σε μέγεθος Α3 και Α4 από τη ζωή και τη δράση της  �
μέλισσας.
Κάρτες πλαστικοποιημένες από τη διαδικασία παραγωγής μελιού. �
Το βιβλίο « Έντομα που ζουν σε οικογένειες».  �
Το DVD «Η ταινία της μέλισσας». �
Τα προϊόντα της μέλισσας σε βαζάκια: μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό, πρόπολη, και κερί  �
(όλα με ετικέτες).
Ένα καπέλο μελισσοκόμου. �
Μια κηρήθρα. �
Μία κάρτα πλαστικοποιημένη του εχθρού των μελισσών, του μελισσοφάγου. �
Μία μεγάλη κάρτα με ερωτήσεις σχετικά με τις μέλισσες (εμείς τις απευθύναμε με μορφή  �
συνέντευξης στη μελισσοκόμο που καλέσαμε στο σχολείο).

Το υλικό αυτό βοηθάει τα παιδιά να παρατηρήσουν τη ζωή του εντόμου, να δουν τα στάδια 
παραγωγής του μελιού, να γνωρίσουν το επάγγελμα του μελισσοκόμου, να πιάσουν και να 
δοκιμάσουν τα προϊόντα της μέλισσας και παρατηρώντας τα να απαντήσουν στα ερωτήματα που 
τα απασχολούν σχετικά με τη ζωή των μελισσών.

2� �������: «���$
#���» (0�. ����
� 2)• 
 

����
� 2: ������� 2� «���$
#���»

Όλα τα παιχνίδια κατασκευάστηκαν από τα παιδιά και εμάς. Τα υλικά ήταν όλα ανακυκλώσιμα 
και διαθέσιμα στο σχολείο και στα σπίτια των τριών νηπιαγωγών. Κάποια παιχνίδια φτιάχτηκαν 
από τα παιδιά του κλασσικού και άλλα από τα παιδιά του ολοήμερου. Μόλις ένα τμήμα 
ολοκλήρωνε ένα παιχνίδι το παρουσίαζε στα παιδιά του άλλου τμήματος. Έτσι, όλα τα παιδιά 
έπαιξαν με όλα τα παιχνίδια, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

���$
#�� �
����: (�%	��� �
����, �����������������, ��#����, �%����#�� �� �� 
����������, �%	��� ��� �����
�� – ������
� �� ���	 ��� ��� 
� ��#%�-, 	��� ��� 
���
������ ��������� ��
 ��
�
�
, ��������$��, ����
���� ����$��).
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+����� ���������: 10 παιδιά ζωγράφισαν με μολύβι σε ισάριθμες παραλληλόγραμμες 
κάρτες τόσες μέλισσες όσες έγραφε η κάρτα (αρίθμηση από το 1-10). Φωτοτυπήσαμε τις κάρτες 
και έτσι προέκυψαν ζευγάρια καρτών. Άλλα παιδιά ανέλαβαν να χρωματίσουν ακριβώς ίδιες τις 
κάρτες του κάθε ζευγαριού. Έτσι προέκυψαν 20 κάρτες, ανά δύο ίδιες.

Τις αναποδογυρίζουμε και παίζουμε το γνωστό παιχνίδι μνήμης (memory). Νικάει όποιο παιδί 
βρει τα πιο πολλά ζευγάρια.

��&�:  (����������������, ����� ��
���������, �
����#�)
+����� ���������: Τα παιδιά μοιράστηκαν σε 3 ομάδες και ανέλαβαν να κάνουν μία ομαδική 

ζωγραφιά με λουλούδια και μέλισσες με ξυλομπογιές και νερομπογιές. Όταν συνεννοήθηκαν και 
ζωγράφισαν έγραψαν τα ονόματά τους και τις πλαστικοποιήσαμε. Τις έκοψαν ακολουθώντας 
οδηγίες σε ακανόνιστα σχήματα και έτοιμα 3 χειροποίητα παζλ!

;�������%�: (�����������#�� ��0���
 - �
��
���� �����	��
 -�
	�
��, 
����������������, ����
���� ����$��).
+����� ���������: Σε χαρτί Α3 γράψαμε οι νηπιαγωγοί διάφορες λέξεις διάσπαρτες  σχετικές 

με τη μέλισσα, οριζόντια και κάθετα  με κεφαλαία γράμματα. Τις ίδιες λέξεις τις γράψαμε με 
κεφαλαία σε ξεχωριστές κάρτες.  Πλαστικοποιήσαμε το χαρτί  και τις κάρτες.

Υπάρχουν δύο επίπεδα παιξίματος: α) να αναζητήσει ο καθένας με τη σειρά του τη λέξη που 
έχει στην καρτέλα που διάλεξε και να την εντοπίσει στο κρυπτόλεξο ακουμπώντας την καρτέλα 
του πάνω στη λέξη, ή β) από μόνο του το παιδί να αναζητήσει κάποια λέξη χωρίς να τη βλέπει 
πουθενά αλλού (προχωρημένο επίπεδο αποκωδικοποίησης γραπτών συμβόλων) και να την 
κλείσει με ένα σπαγγάκι για να την βλέπουν και οι υπόλοιποι.

(���	��: (��#����, �
��
���� $�����-������, �������� ��
�
�
, �
���, ����
�������� 
�� $���).
+����� ���������: Με αφορμή το γνωστό παιχνίδι «φιδάκι», κατασκευάσαμε το 

«Μελισσάκι».  Τα παιδιά σε χαρτί Α3 έφτιαξαν αριθμημένα τετράγωνα από το 1 έως το 20 και στην 
συνέχεια το πλαστικοποιήσαμε.  Με πλαστελίνη έφτιαξαν τις σκάλες (η πράσινη για ανεβαίνει το 
μελισσάκι και η κόκκινη για να κατεβαίνει) και για πιόνια τα παιδιά κατασκεύασαν από φελλούς 
4 μελισσάκια (η κατασκευή περιγράφεται αναλυτικά στο σακούλι «κατασκευές»).  Το ζάρι το 
κατασκεύασαν με πηλό τον οποίο έβαψαν και με μαρκαδόρο έφτιαξαν την αρίθμηση.  

+����� ���%#�����: Τα 4 παιδιά ρίχνουν με την σειρά το ζάρι και προχωρούν τόσα τετράγωνα 
όσα λέει ο αριθμός.  Αν ο παίκτης πέσει σε πράσινη σκάλα ανεβαίνει, αν πέσει σε κόκκινη 
κατεβαίνει.  Κερδίζει ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στην κυψέλη, στον αριθμό 20. 

;	���� `������ ���	�: (��#����, �%	��� �
����, ��������� ������).
+����� ���������: Με αφορμή το παραδοσιακό παραμύθι «το μέλι», τα παιδιά του 

κλασσικού τμήματος ζωγράφισαν σε 17 κάρτες (όσα ήταν παρόντα εκείνη τη μέρα στο σχολείο) 
ο καθένας τον εαυτό του, γράφοντας αντίστοιχα και έναν αριθμό σε αύξουσα σειρά από το 1-17. 
Αντίστοιχα το ολοήμερο αποφάσισε να ζωγραφίσει ζωάκια αριθμημένα. Πλαστικοποιήσαμε όλες 
τις κάρτες και στη συνέχεια έπρεπε το κάθε παιδί αφού τοποθετήσει τις κάρτες σε αριθμητική 
σειρά, να διηγηθεί το παραμύθι με τους ήρωες που διάλεξε.

+� ���#
�� � ������#�; (�
����#�, �%�2� ��
��#��, ��������� ������, ����������� 
�����, �������� �
���, �%����#�� �� ��
 ��������� ��� �� ����#����).
+����� ���������: Από το πλήθος των παροιμιών που βρήκαμε στο διαδίκτυο με τα παιδιά, 

επιλέξαμε τρεις και τα παιδιά μοιρασμένα σε ομάδες προσπαθούσαν να μαντέψουν την ερμηνεία 
της κάθε παροιμίας.  Την κάθε μία παροιμία, όλες τις εκδοχές αλλά και τη σωστή ερμηνεία, τις 
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γράψαμε σε ξεχωριστές καρτέλες και από πίσω βάλαμε ένα σηματάκι Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). 
Για παράδειγμα: «Όλα έγιναν μέλι-γάλα» σημαίνει.... βάζουμε μέλι μέσα στο γάλα (μία από τις 
τέσσερις κάρτες για την ίδια παροιμία), όλα πήγαν χάλια, ή όλα τελικά πήγαν μια χαρά;

Διαβάζουμε τις επιλογές για την παροιμία και οι παίκτες πρέπει να σηκώσουν το χέρι τους 
στην απάντηση που θεωρούν σωστή.

3� �������: «;��������» (0�. ����
� 3)• 
 

����
� 3: ������� 3� «���������»

Όπως και τα παιχνίδια, έτσι και οι κατασκευές έγιναν από τα ίδια τα παιδιά με την καθοδήγηση 
της νηπιαγωγού. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υλικά, που υπήρχαν ήδη στο σχολείο μας 
και περιγράφονται παρακάτω: 

;��������: (�
��
���� $����� – ������, ����� ��
���������, ������� ����������������, 
�%�2� ��
��#��, ������������ �� ����	, ����� ��
�
�
).

(���	�� – ���
�: Τα παιδιά έβαψαν φελλούς από μπουκάλια στα χρώματα της μέλισσας 
με τέμπερες.  Κατόπιν σε άσπρο σκληρό κανσόν, σχεδίασαν τα φτερά της μέλισσας, τα 
έκοψαν και τα κόλλησαν.  Για κεραίες έβαλαν σύρμα πίπας.  Τέλος στην μία πλευρά του 
φελλού κόλλησαν πλαστικά ματάκια.  
(���� ��� ���� ���#��: Η κατασκευή αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με την παραπάνω.  
Η διαφορά είναι ότι αντί για φελλό για το σώμα της μέλισσας, τα παιδιά έβαψαν με 
τέμπερες ρολό από χαρτί υγείας το οποίο στην συνέχεια το γέμισαν με μαύρο γκοφρέ.  Τα 
υπόλοιπα είναι παρόμοια με την παραπάνω κατασκευή.  
;����� – �����: Το συγκεκριμένο καπέλο αποφάσισαν τα παιδιά να το φτιάξουν για να 
το  φορέσουν στη «γιορτή του μελιού». Τα υλικά που χρειάστηκαν ήταν χαρτόνι κανσόν 
σε κίτρινο, μαύρο και ριγέ κίτρινο-μαύρο χρώμα. Με αυτά έφτιαξαν το στεφάνι για το 
κεφάλι τους, το πρόσωπο της μέλισσας και τα φτερά της. Με σύρμα πίπας και δύο χάντρες 
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έφτιαξαν τις κεραίες της, με μαρκαδόρους ζωγράφισαν το στόμα και τη μύτη και τέλος 
κόλλησαν και τα δύο ματάκια της! Μια γρήγορη και εντυπωσιακή κατασκευή!
;������� ������ ��� �������: Αυτή την εμπειρία την αποκτήσαμε κατά την επίσκεψή 
μας στις  εγκαταστάσεις «δρω» στη Νέα Κηφισιά. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν 
φύλλα κηρήθρας και φυτίλι. Αρχικά μαλακώσαμε τα φύλλα κηρήθρας σε χλιαρό νερό 
και στη συνέχεια τα τοποθετήσαμε στο τραπέζι, ένα για κάθε παιδί. Αφού έβαλαν το 
φυτίλι κατά μήκος της μικρότερης διάστασης της κηρήθρας άρχισαν να την τυλίγουν 
σφιχτά γύρω του. Έτσι απλά ετοιμάστηκε το φυσικό κεράκι μας! Τη συγκεκριμένη 
διαδικασία την καταγράψαμε σε CD και μαζί με τις οδηγίες κατασκευής βρίσκεται μέσα 
στη  μουσειοσκευή μας.  
4� �������: «+��������» (�
�#��2� ������, ����������� ��%����#��, ����������� • 
��
�����
 ���
�����
, ������� ���������������� ��� ��������� �������, �������� 
�
���, �
��
���� �����-��
���
).

Τα παιδιά έμαθαν να τραγουδούν το τραγούδι «Οι εννέα μελισσούλες» από το CD «Μιλάμε 
για τους αριθμούς» της Κατερίνας Γιαννίκου.  Το τραγούδι συνοδευόταν και από τις ανάλογες 
κινήσεις.  

5� �������: «+�%#��� ��
 ���� ��� ��� ��
 �������� ���» (0�. ����
� 4) (����
�������� • 
�� $���, ����������������, ����� ��
���������, �������� ������, ���������������, 
��������� ������, �����������, ����������� �����, ����������, �
���, �
��
���� 
$�����-������, �
����#� �� ��
 �������� ��� ����� ���, ��
��� ������	
���). 

����
� 4: ������� 5� «��%#���...»

Ο πλούτος σε αναφορές στη μέλισσα και στο μέλι τόσο στην ιστορία, όσο στη μυθολογία, 
την τέχνη και τη λαϊκή παράδοση του τόπου μας, έδωσε όμορφες πινελιές πολιτισμού στη 
μουσειοσκευή μας. Ταξιδέψαμε στην Κάσο από όπου προέρχεται το λαϊκό παραμύθι «το μέλι» 
(το βρήκαμε στο ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ Δημοτικού). Το διαβάσαμε, βρήκαμε την Κάσο στο 
χάρτη, επινοήσαμε δικό μας τέλος και με πολλή χαρά το δραματοποιήσαμε. Βρήκαμε στο χάρτη 
τη Θήβα και διαβάσαμε το μύθο της Σφίγγας. Με εποπτικό υλικό τον πλούτο του διαδικτύου 
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θαυμάσαμε πολλά ομώνυμα αγάλματα που είναι διάσπαρτα σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους 
της χώρας μας και φτιάξαμε τα δικά μας αντίγραφα (με πλαστελίνη η Σφίγγα και με ξυλομπογιές 
και νερομπογιές το φόντο). Ταξιδέψαμε μέχρι την Κρήτη και μείναμε άφωνοι μπροστά στην 
ομορφιά μιας περιάπτου (μενταγιόν) που στολίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και 
έρχεται από τη μινωική εποχή. Πρόκειται για το κόσμημα «οι μινωικές μέλισσες», το οποίο 
αφού παρατηρήσαμε με περίσσια υπομονή το ... αντιγράψαμε με πηλό που μετά κολλήσαμε 
σε χρυσό χαρτόνι. Και μετά από αυτές τις βόλτες, επιστρέψαμε στη Βούλα  όπου το ολοήμερο 
τμήμα εμπνεύστηκε ένα δικό του παραμύθι με τίτλο, «Η τυχερή μέλισσα», το οποίο έγραψε 
και εικονογράφησε. Οι φωτογραφίες από τη «Σφίγγα», τις «μινωικές μέλισσες», το παραμύθι 
της Κάσου, ο μύθος της Σφίγγας και το αυτοσχέδιο παραμύθι συμπεριλαμβάνονται βέβαια στη 
μουσειοσκευή.
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Σε ένα αυτοσχέδιο σπιράλ τετραδιάκι γράψαμε συνταγές με μέλι που δοκιμάσαμε και... 
ευχαριστηθήκαμε στο Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα την ημέρα που επισκέφτηκε το σχολείο 
μας η μελισσοκόμος είχαμε ενημερώσει τα παιδιά να μην φέρουν μαζί τους κολατσιό.  Όλοι 
μαζί, κλασικό και ολοήμερο, φάγαμε ψωμί με βούτυρο και μέλι. Την Τσικνοπέμπτη το σχολείο 
μας «λουκουμαδοτσίκνισε».  Μαζί με τα παιδιά μπήκαμε στην κουζίνα του σχολείου μας και 
τηγανίσαμε λουκουμάδες, τους οποίους στην συνέχεια τους καλύψαμε με μέλι.  Μία άλλη μέρα, 
καλέσαμε μια μητέρα – αρτοποιό και όλοι μαζί φτιάξαμε φλωρεντίνες, με τις οποίες τα παιδιά 
ξετρελάθηκαν και με αυτές κεράσαμε τους γονείς την ημέρα της γιορτής του μελιού.

5. =����� )����1

 Όταν η μουσειοσκευή ολοκληρώθηκε, ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν τόσο έντονος που 
πρότειναν να οργανώσουμε μία Γιορτή μελιού και να καλέσουμε τους γονείς. Πράγματι, βγάλαμε 



220

ανακοίνωση και μετά από μία εβδομάδα καλέσαμε τους γονείς σε δύο διαδοχικές ώρες το ίδιο 
απόγευμα και το κάθε τμήμα παρουσίασε τη μουσειοσκευή στους αντίστοιχους γονείς. Τα παιδιά 
φορώντας τα μελισσοκαπέλα τους, έπαιξαν τα παιχνίδια, τραγούδησαν, έπαιξαν θέατρο, έδειξαν 
στο χάρτη την Κάσο, την Κρήτη και τη Θήβα, τους κέρασαν μελένιες φλωρεντίνες που είχαμε 
ετοιμάσει τις προηγούμενες μέρες.

 Η Γιορτή τελείωσε με ένα παιχνίδι που παίξαμε με τους γονείς και μας έκανε όλους να 
γελάσουμε πολύ: Υπήρχε η ομάδα των παιδιών και η ομάδα των μεγάλων. Το κάθε παιδί διάλεγε 
έναν παίχτη (συνήθως το γονιό του) από την αντίπαλη ομάδα, στέκονταν αντικριστά και με τα 
χέρια σε ετοιμότητα για παλαμάκι. Η νηπιαγωγός έλεγε μία ερώτηση από τη ζωή των μελισσών 
και όποιος χτυπούσε πρώτος παλαμάκι, έπαιρνε το λόγο. Εάν απαντούσε σωστά, έπαιρνε η ομάδα 
του έναν πόντο... Μαντέψτε ποιοι κέρδισαν ....

6. .K���D/"!"

Το πρόγραμμά μας διήρκησε δύο μήνες (Μάρτιο και Απρίλιο). Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε 
για τις κατασκευές μας και τα συμπεριλάβαμε στη μουσειοσκευή, ήταν από τα υπάρχοντα υλικά 
του Νηπιαγωγείου μας καθώς και υλικά και αντικείμενα που μας πρόσφεραν οι γονείς.

Η χαρά της δημιουργίας της Μουσειοσκευής μας, μάς είχε συνεπάρει όλους σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να οργανώσουμε μια «Γιορτή Μελιού», με σκοπό να την παρουσιάσουμε στους γονείς, στους 
συναδέλφους μας, στη Σχολική Σύμβουλο και στην υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων. 
Όλοι μας τίμησαν με την παρουσία τους!

Με το τέλος της γιορτής ζητήσαμε από τους παρόντες να γράψουν τις εντυπώσεις τους σε ένα 
αυτοσχέδιο βιβλιαράκι αξιολόγησης και την επόμενη ημέρα καταγράψαμε σε χαρτί του μέτρου 
τις εντυπώσεις των παιδιών από την παρουσίαση.

Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα στη γειτονιά του σχολείου μας και έτσι σύντομα μας επισκέφθηκαν 
τα δύο τμήματα της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου της περιοχής μας. Παρουσιάσαμε τη 
μουσειοσκευή μας με πολύ κέφι και τα φιλοξενούμενα παιδιά διασκέδασαν πολύ με το  
περιεχόμενό της!

Μέσα από τη δημιουργία της Μουσειοσκευής του μελιού παρατηρήσαμε πως τα παιδιά: 
ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της υγιεινής διατροφής και κατάφεραν να εντάξουν • 
συνειδητά το μέλι στο καθημερινό τους διαιτολόγιο,
απέκτησαν γνώσεις και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους,• 
έμαθαν να συνεργάζονται ως μέλη μιας ομάδας και ένιωσαν τη χαρά που προσφέρει η • 
συνεργατική μάθηση,
ανέλαβαν πρωτοβουλίες και καλλιέργησαν τη δημιουργική σκέψη,• 
μυήθηκαν στη διαδικασία της συλλογής  πληροφοριών  και αξιοποίησαν το διαδίκτυο ως • 
μέσο πρόσβασης στη γνώση και
εκφράστηκαν δημιουργικά μέσα από τα εικαστικά, τη λογοτεχνία, τη δραματοποίηση, το • 
τραγούδι και το παιχνίδι.         
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Η μουσειοσκευή του μελιού έχει ήδη παρουσιασθεί σε άλλες σχολικές ομάδες, αλλά πάντα μας 
ενδιαφέρει η γνώμη περισσότερων συναδέλφων. Εάν θέλετε να τη δανεισθείτε, καλέστε στο 1ο 
Νηπιαγωγείο Βούλας 210-8954639. Ο δανεισμός είναι δωρεάν.


