
MΟΥΣΕΙΟ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Ένα  μουσείο  σαν  
παραμύθι....που  
επισκέφτηκαν  οι  
μαθητές  της   Γ1΄ τάξης  
και εντυπωσιάστηκαν! 

Το  κτίριο από    μόνο του  
είναι  ένα  αξιοθέατο! 



Η  περιπλάνηση  μας  
στο  μουσείο   ξεκίνησε  
από  μια  κούκλα που  
διέφυγε  από  την  
προθήκη  της  και  μας    
ξενάγησε  στο  χώρο  
του  μουσείου... 

Φορούσε κίτρινο φόρεμα  με  
γαλάζιο και ένα  ροζ  φιόγκο 
στα  μαλλιά! Ήταν λίγο 
αυστηρή και  ...αγέλαστη  
στο πρόσωπο! 



Μου  άρεσε  πολύ  μια 
κούκλα  που   έπαιζε  
κουκλοθέατρο. Δεν  την 
αναγνωρίσαμε  αμέσως  
αλλά  η ξεναγός πάτησε 
ένα κουμπί και έδειξε τι 
μπορούσε να κάνει. 

          Ελιζαμπέλα 



Η μηχανική κούκλα Miss Kellermann 

Βασισμένη στην πρώτη  κολυμβήτρια  που  προσπάθησε  
να  διασχίσει τη  θάλασσα  της Μάγχης 



Στα  θρησκευτικά  
πανηγύρια  έστηναν οι 
μικροπωλητές  ξύλινους 
πάγκους, πάνω στους 
οποίους τοποθετούσαν 
πήλινα, τα γύψινα,τσίγκινα 
ή υφασμάτινα παιχνίδια 
τους. 



Όταν 
αναπτύσσεται η 

βιοτεχνία 
παιχνιδιών... 



Παιχνίδια  της  αρχαιότητας: κουδουνίστρα, 
‘αθυρμα, αιώρα 



Με  εντυπωσίασαν πολύ τα παλιά  σχολικά  βιβλία  που  τα   είχαν  
γράψει  με  καλλιτεχνικά  γράμματα,  τα  μολύβια,  οι παλιές  
κασετίνες, τα βιβλία! Ακόμη  και ένα παλιό  θρανίο!! Δήμητρα 

 Τα  παλιά  σχολικά  πράγματα και  οι  πάνινες  
χειροποιητές  κούκλες,  καθώς  και εκείνες  που  
ήταν  από  όλο  τον  κόσμο!  Μάριος 

 

Μια  κούκλα  που  έραβε  και  μια  άλλη  που  
έκανε δουλειές με μια σκούπα. Επίσης  ένας 
ιπτάμενος κλόουν  που μας μετέφερε σε άλλο 
χώρο!    Διονυσία 

 

Τι  ωραίος  ήταν  ο  τρόπος  της  ξενάγησης  που  
γινόταν  σαν  ταξίδι  στο  παρελθόν  με  μια  
κούκλα  και με αεροπλανάκι,  που μας  
μετέφεραν  από  την μιά  αίθουσα   στην  άλλη. 

                                         Κάρολος 
 



Το  μουσείο  αυτό  μου  άρεσε  πολύ,  γιατί  είδαμε  παλιά  παιχνίδια!Ακόμη  και  
ένα  παλιό  αρκουδάκι,  καταστραμμένο που  μας   είπαν  ότι  το  βρήκε  η  κυρία  
Αργυριάδη  η  συλλέκτρια  των  παιχνιδιών. Το  πήρε ,  όταν  ήταν  μικρή  από τα  
σκουπίδια,  το  καθάρισε  και  έγινε  από  τα  πρώτα,  αγαπημένα  της  παιχνίδια! 
                                                  Ακριβή 
 
Στο  τέλος  της  ξενάγησης  παίξαμε  ένα  παιχνίδι, που  μου άρεσε  πολύ!Από  ένα   
μπαούλο  βρίσκαμε διάφορα παιχνίδια  που  υπήρχαν  και  αναζητούσαμε  σε 
ποια  προθήκη  άνηκαν.  
                                                 Γιάννης 
 
Εμένα  μου  έκανε εντύπωση οι  χειροποιητές  κούκλες   και  τα  όμορφα  ρούχα  
τους  φτιαγμένα  στο  χέρι. Μερικές  κούκλες  είχαν  μηχανισμό  και  κουνούσαν  
τα  χέρια  και  τα  πόδια  τους. Επίσης ήταν  πολύ  όμορφο  που  δώρισε  η  κυρία  
όλα  τα  παιχνίδια  της  στο μουσείο,  για  να  το  βλέπουμε  εμείς  και  να  
χαιρόμαστε.   
                                                          Μελίνα 
 
 
 
 



Μου  άρεσαν  οι  κούκλες  από  τις  διάφορες  χώρες  του  κόσμου, 
της  Κίνας  και  της  Αμερικής!Επίσης  οι  φιγούρες  του 
Κραγκιόζη!Θα  ήθελα  να  ξαναεπισκεφτώ  το  μουσείο! 
                                                                                        Βασίλης Κ. 



Χειροποιητές  κούκλες,  κούκλες  από  
κουκλοθέατρο 



Ευρωπαϊκά  παιχνίδια 



Μου άρεσε  η   κολυμβήτρια  κούκλα  που  είδαμε  στην αρχή,  γιατί  
παρίστανε  αληθινή  αθλήτρια  και  γιατί  θα  κολυμπούσε  γρήγορα. Ο  
κύριος  Μουστάκης  που  δεν ήξερε  τι να  πει  στα  παιδιά  για  τα  
παιχνίδια.        Παύλος 
 
Με  εντυπωσίασαν  οι  κούκλες  με  τα  φορέματά  τους  και  τους  
φιόγκους  τους.   Κωνσταντίνα 



Μου  άρεσε  μια  κούκλα  με   πράσινο  φόρεμα  και  κόκκινα  κοντά  
μαλλιά.Επίσης  ένα  αρκουδάκι  με  μπλε φιόγκο  και  κίτρινο  χρώμα. 
Όλγα 



Μια πορσελάνινη  κούκλα  που   μπορούσε  να  κλαίει,  ήταν  πολύ  
εντυπωσιακό!Κρατούσε ένα  άσπρο  μαντήλι  στοχέρι  της και  σκούπιζε  τα  
μάτια  της. Φορούσε ένα  ροζ  φόρεμα  και  είχε  παππούτσια  με  το  ίδιο  
χρώμα. Τι  όμορφη  που  ήταν! Αλεξάνδρα 
 
Μου  άρεσε  πολύ  η  ξενάγηση  της κυρίας  Αναστασίας  για  τα  παιχνίδια  
του  μουσείου!        Μιχαήλ Μπ. , Νικολέττα 
 
Μου άρεσαν  πολύ  οι  κούκλες  από  τις  διάφορες  ηπείρους  Αφρική, 
Αμερική, Ευρώπη, Ασία!Μια κούκλα από την Αφρική με κάτι μπαλάκια στο 
φόρεμά της ήταν  ιδιαίτερη! Μαριλού 
 
Όλες  οι   πορσελάνινες  κούκλες  του  μουσείου  μου  άρεσαν,  αλλά  
περισσότερο  η  διάσημη  κολυμβήτρια  που  κινιόταν  σα  να  κολυμπούσε  
στη  θάλασσα.   Μαρία Μπ. 
 
Με  εντυπωσίασε  το  σπαθί  του Σαμουράι  και η φορεσιά  ενός Κρητικού.  
Χρήστος 



Μου  άρεσε   όταν  ψάχναμε  τα  διάφορα  παιχνίδια  στο  τέλος  να  
δούμε  πού  άνηκαν.  Μιχαήλ Φ. 


