
 

 

Το τεύχος είναι αφιερωμένο στο πρόγραμμα

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ,  Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ», 

όπου συμμετέχει το 35

 

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει 
συνεχόμενη χρονιά 
ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (Υιοθετούμε τα 
αγάλματα, νοιαζόμαστε για τον δημόσιο χώρο 
γινόμαστε ενεργοί πολίτες)» που υλοποιείται από 
τα γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. 
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας 
στον  πρόγραμμα υλοποιήσαμε 
μια σειρά δραστηριοτήτων 
εντός κι εκτός της τάξης μας. 
Ορισμένες από αυτές είναι οι 
εξής:
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Ορισμένες από αυτές είναι οι 
εξής: 

 Γνωριμία με τη γειτονιά 
μας 

 Περίπατο
νηπιαγωγείου μας

 Κατασκευή μακέτας 
γειτονιάς μας ως 
επιδαπέδια πίστα όπου 
μετακινείται  
της τάξης μας σε ρόλο 
ξεναγού 

 Επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης (προετοιμασία 
και επεξεργασία της 
επίσκεψης στην τάξη)
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μια σειρά δραστηριοτήτων 
εντός κι εκτός της τάξης μας. 
Ορισμένες από αυτές είναι οι 

Γνωριμία με τη γειτονιά 

Περίπατος στη γειτονιά του 
νηπιαγωγείου μας 
Κατασκευή μακέτας 
γειτονιάς μας ως 
επιδαπέδια πίστα όπου 
μετακινείται  το ρομποτάκι 
της τάξης μας σε ρόλο 

 
Επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης (προετοιμασία 
και επεξεργασία της 
επίσκεψης στην τάξη)
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Παρα
γειτονιά
 

Ένας σύντομος περίπατος 
στη γειτονιά μας
Αρχικά
υπάρχει στη 
καταγράψαμε, όπως
«μαγαζιά», «σχολεία», «μετρό», 
«κάδους», αστυνομικό τμήμα», 
άγαλ

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια
τον χάρτη της γειτονιάς μας στον 
διαδραστικό πίνακα 
περιηγηθήκαμε εικονικά,
αφετηρία το σχολείο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
αλλά και ως
Ίκα
Μεταξουργείου!

 

Παρατηρώντας
γειτονιά

Ένας σύντομος περίπατος 
στη γειτονιά μας
Αρχικά συζητήσαμε για το τι
υπάρχει στη 
καταγράψαμε, όπως
«μαγαζιά», «σχολεία», «μετρό», 
«κάδους», αστυνομικό τμήμα», 
άγαλμα του Ίκαρου, κ.α.
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περιηγηθήκαμε εικονικά,
αφετηρία το σχολείο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
αλλά και ως
Ίκαρου στην πλατεία 
Μεταξουργείου!

 

τηρώντας
γειτονιά μας

Ένας σύντομος περίπατος 
στη γειτονιά μας 

συζητήσαμε για το τι
υπάρχει στη γειτονιά μας και τα 
καταγράψαμε, όπως «σπίτια», 
«μαγαζιά», «σχολεία», «μετρό», 
«κάδους», αστυνομικό τμήμα», 

του Ίκαρου, κ.α.

Στη συνέχεια, επεξεργαστήκαμε 
τον χάρτη της γειτονιάς μας στον 
διαδραστικό πίνακα και 
περιηγηθήκαμε εικονικά,
αφετηρία το σχολείο μας,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 το άγαλμα του 
ρου στην πλατεία 

Μεταξουργείου! 

τηρώντας τη 
μας 

Ένας σύντομος περίπατος 

συζητήσαμε για το τι 
γειτονιά μας και τα 

«σπίτια», 
«μαγαζιά», «σχολεία», «μετρό», 
«κάδους», αστυνομικό τμήμα», το 

του Ίκαρου, κ.α. 

πεξεργαστήκαμε 
τον χάρτη της γειτονιάς μας στον 

και 
περιηγηθήκαμε εικονικά, με 

μας, ως το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

το άγαλμα του 

 

το 

πεξεργαστήκαμε 
τον χάρτη της γειτονιάς μας στον 

Επιτόπια
 

Μια δουλειά για σωστούς 
ερευνητές!
Έφτασε η μέρα του περιπάτ
γειτονιά του σχολείου μας! 
Εξοπλιστήκαμε με το τάμπλετ
πήραμε τα ερωτηματολόγιά μας και 
ξεκινήσαμε! Μόλις εντοπίζαμε κάτι 
που είχαμε στη λίστα του 
ερωτηματολογίου μας, κάναμε μια 
στάση και το τσεκάραμε

 

Τα ευρήματά 
Είδαμε
περιπάτου μας. 
του Δήμου Αθηναίων 
εν ώρα εργασίας και 
φωτογραφήσαμε τα 
έργα τους. Μας 
εντυπωσίασαν ιδιαίτερα 
τα διάφορα συνθήματα 

βρίσκεται απέναντι 
από το Νηπιαγωγείο 
μας και 
εντυπωσιαστήκαμε!

όπια έρευνα

Μια δουλειά για σωστούς 
ερευνητές! 
Έφτασε η μέρα του περιπάτ
γειτονιά του σχολείου μας! 

ξοπλιστήκαμε με το τάμπλετ
πήραμε τα ερωτηματολόγιά μας και 
ξεκινήσαμε! Μόλις εντοπίζαμε κάτι 
που είχαμε στη λίστα του 
ερωτηματολογίου μας, κάναμε μια 
στάση και το τσεκάραμε

Τα ευρήματά 
Είδαμε πολλά κατά τη διάρκεια του 
περιπάτου μας. Συναντήσαμε εργάτες 
του Δήμου Αθηναίων 
εν ώρα εργασίας και 
φωτογραφήσαμε τα 

τους. Μας  
εντυπωσίασαν ιδιαίτερα 

άφορα συνθήματα 

βρίσκεται απέναντι 
από το Νηπιαγωγείο 
μας και  
εντυπωσιαστήκαμε!

έρευνα 

Μια δουλειά για σωστούς 

Έφτασε η μέρα του περιπάτου
γειτονιά του σχολείου μας! 

ξοπλιστήκαμε με το τάμπλετ
πήραμε τα ερωτηματολόγιά μας και 
ξεκινήσαμε! Μόλις εντοπίζαμε κάτι 
που είχαμε στη λίστα του 
ερωτηματολογίου μας, κάναμε μια 
στάση και το τσεκάραμε 

 
«Είδαμε 
μπλε κάδο, 
στάση 
λεωφορείου, 
σχολεία, 
δέντρα…»

Τα ευρήματά μας
πολλά κατά τη διάρκεια του 

Συναντήσαμε εργάτες 
του Δήμου Αθηναίων  
εν ώρα εργασίας και  
φωτογραφήσαμε τα  

 
εντυπωσίασαν ιδιαίτερα  

άφορα συνθήματα  
που ήταν 
στους τοίχους 
κτιρίων και τα 
γκράφιτι. Εντοπίσαμε 
και αγάλματα στην 
είσοδο του 42ου 
Γυμνασίου που 

βρίσκεται απέναντι  
από το Νηπιαγωγείο  

εντυπωσιαστήκαμε! 
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Μια δουλειά για σωστούς 

ου στη 

ξοπλιστήκαμε με το τάμπλετ μας, 
πήραμε τα ερωτηματολόγιά μας και 
ξεκινήσαμε! Μόλις εντοπίζαμε κάτι 

ερωτηματολογίου μας, κάναμε μια 
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δέντρα…» 

μας 
πολλά κατά τη διάρκεια του 

Συναντήσαμε εργάτες 

 γραμμένα 
στους τοίχους των                  
κτιρίων και τα                            

άφιτι. Εντοπίσαμε 
αγάλματα στην  

είσοδο του 42ου 
Γυμνασίου που  

Συναντήσαμε εργάτες  

μμένα                                                                               
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Προετοιμασία της επίσκεψής 

Μια
γειτονιά
 

Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
που 
και 
Προέδρου της Δη
Το θέμα του διαγωνισμού 
βόλτα στην πόλη μου» και προϋπόθεση
 συμμετοχής 

με
αξιοθέατα της πόλης μας. 
Και πρωταγωνιστής της 
δράσης
 της τάξης μας, ο
Th
 Bo!

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Προετοιμασία της επίσκεψής 

           
 
Αν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση της επίσκεψης 
μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και να μαντέψετε
ποια αγάλματα θα δούμε, επισκεφτείτε την
παρακάτω 
 https://prezi.com/view/TLvq5O2PY4dlGvXjN0ed/

 

Μια βόλτα
γειτονιά

Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
που διοργανώθηκε 
και τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Δη
Το θέμα του διαγωνισμού 
βόλτα στην πόλη μου» και προϋπόθεση
συμμετοχής ήταν

με τις εντολές που 
αξιοθέατα της πόλης μας. 
Και πρωταγωνιστής της 
δράσης ήταν 
της τάξης μας, ο

The Coding Robot
Bo! 

 

 

 

 

Προετοιμασία της επίσκεψής 
           Ώρα για κουίζ!

Αν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση της επίσκεψης 
μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και να μαντέψετε
ποια αγάλματα θα δούμε, επισκεφτείτε την
παρακάτω ιστοσελίδα:
https://prezi.com/view/TLvq5O2PY4dlGvXjN0ed/

βόλτα με
γειτονιά μας 
Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

διοργανώθηκε από τον WRO Hellas
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του

Προέδρου της Δημοκρατίας κ
Το θέμα του διαγωνισμού 
βόλτα στην πόλη μου» και προϋπόθεση

ήταν η κατασκευή μιας
επιδαπέδιας πίστας, 
φτιαγμένη με υλικά της αρεσκείας 
μας που να 
τρισδιάστατο
Στην μακέτα 
ένα επιδαπέδιο ρομπότ σύμφωνα 

τις εντολές που του δίναμε, ώστε να παρουσιάζει
αξιοθέατα της πόλης μας. 
Και πρωταγωνιστής της 

ήταν το ρομποτάκι
της τάξης μας, ο  Botley

Robot ή αλλιώς

 

  

 

 

Προετοιμασία της επίσκεψής 
Ώρα για κουίζ!

Αν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση της επίσκεψης 
μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και να μαντέψετε
ποια αγάλματα θα δούμε, επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα: 
https://prezi.com/view/TLvq5O2PY4dlGvXjN0ed/

με τον… 
 

Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

από τον WRO Hellas
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του

μοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου. 
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «Μια 
βόλτα στην πόλη μου» και προϋπόθεση

η κατασκευή μιας
επιδαπέδιας πίστας, 
φτιαγμένη με υλικά της αρεσκείας 
μας που να απεικόνιζε
ρισδιάστατο τρόπο την πόλη μας. 

Στην μακέτα έπρεπε 
ένα επιδαπέδιο ρομπότ σύμφωνα 
του δίναμε, ώστε να παρουσιάζει

αξιοθέατα της πόλης μας.  
Και πρωταγωνιστής της  

το ρομποτάκι 
Botley  

αλλιώς 

 

 

 

Προετοιμασία της επίσκεψής 
Ώρα για κουίζ! 

Αν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση της επίσκεψης 
μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και να μαντέψετε
ποια αγάλματα θα δούμε, επισκεφτείτε την 
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Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

από τον WRO Hellas  
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του 

Προκοπίου Παυλοπούλου. 
«Μια  

βόλτα στην πόλη μου» και προϋπόθεση 
η κατασκευή μιας  

επιδαπέδιας πίστας,  
φτιαγμένη με υλικά της αρεσκείας 

απεικόνιζε με 
τρόπο την πόλη μας. 

έπρεπε  να μετακινείται 
ένα επιδαπέδιο ρομπότ σύμφωνα 
του δίναμε, ώστε να παρουσιάζει

 

 

 

Προετοιμασία της επίσκεψής μας  

Αν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση της επίσκεψης  
μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και να μαντέψετε 
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στη 

Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Προκοπίου Παυλοπούλου. 

φτιαγμένη με υλικά της αρεσκείας 

τρόπο την πόλη μας. 
να μετακινείται 

ένα επιδαπέδιο ρομπότ σύμφωνα  
του δίναμε, ώστε να παρουσιάζει τα 

  

  

  

Φέτος, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Προκοπίου Παυλοπούλου. 

να μετακινείται 

τα 

Ώρα για δράση! 
Ο Bo το Ρομπότ
κινείται στην μακέτα κατόπιν των 
μας εντολών με τις οποίες τον 
προγραμματίζο
είναι να φτάσει στο άγαλμα του Ίκαρου!

 
«Bo, θέλουμε να
 πας στο άγαλμα
 Του Ίκαρου!»

  

Ώρα για δράση! 
το Ρομπότ, σε ρόλο ξεναγού, 

κινείται στην μακέτα κατόπιν των 
εντολών με τις οποίες τον 

προγραμματίζουμε
να φτάσει στο άγαλμα του Ίκαρου!

Πρώτα, φτιάχνουμε τον 
κώδικα με
έχουν πάνω βέλη 
κατεύθυνσης, βάζοντας τις 
κάρτες στη σειρά, κι έπειτα 
πληκτρολογούμε στο 
τηλεχειριστήριο τον κώδικα.

, θέλουμε να 
πας στο άγαλμα 
Του Ίκαρου!» 

 

Ώρα για δράση! 
, σε ρόλο ξεναγού, 

κινείται στην μακέτα κατόπιν των 
εντολών με τις οποίες τον 

υμε και η αποστολή του 
να φτάσει στο άγαλμα του Ίκαρου!

Πρώτα, φτιάχνουμε τον 
κώδικα με τις κάρτες που 
έχουν πάνω βέλη 
κατεύθυνσης, βάζοντας τις 
κάρτες στη σειρά, κι έπειτα 
πληκτρολογούμε στο 
τηλεχειριστήριο τον κώδικα.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ώρα για δράση!  
, σε ρόλο ξεναγού, 

κινείται στην μακέτα κατόπιν των δικών 
εντολών με τις οποίες τον 

αποστολή του 
να φτάσει στο άγαλμα του Ίκαρου!

Πρώτα, φτιάχνουμε τον 
τις κάρτες που 

έχουν πάνω βέλη 
κατεύθυνσης, βάζοντας τις 
κάρτες στη σειρά, κι έπειτα 
πληκτρολογούμε στο 
τηλεχειριστήριο τον κώδικα.

δικών 

αποστολή του 
να φτάσει στο άγαλμα του Ίκαρου! 

τις κάρτες που 

κατεύθυνσης, βάζοντας τις 
κάρτες στη σειρά, κι έπειτα 

τηλεχειριστήριο τον κώδικα. 



Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το
η πόλη και τα μνημεία»
εκπαιδευτική 
Ακρόπολης.
εκδρομής μας, τόσο εμείς 
π
διαβάσαμε βιβλία, 
είδαμε
τα αγάλματα
 
Μουσείο και αποφασίσαμε να γίνουμε… 
Ντετέκτι
ήταν να βρούμε τα… ίχνη των 
στο Μουσείο!  Κι η μεγάλη μέρα έφτασε!
Φτάσαμε στο Μουσείο και το πρώτο 
άγαλμα που εντοπίσαμε ήταν η 
Κουκουβάγια!

 

 

Γίναμε Ντε

αναζητήσαμε τα ίχνη τους στο 

Μουσείο της Ακρόπολης

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το
η πόλη και τα μνημεία»
εκπαιδευτική 
Ακρόπολης.
εκδρομής μας, τόσο εμείς 
προετοιμαζόμασταν: 
διαβάσαμε βιβλία, 
είδαμε  εικόνες από 
τα αγάλματα
 συναντούσαμε στο 
Μουσείο και αποφασίσαμε να γίνουμε… 
Ντετέκτιβ Αγαλμάτων! Αποστολή μας 
ήταν να βρούμε τα… ίχνη των 
στο Μουσείο!  Κι η μεγάλη μέρα έφτασε!
Φτάσαμε στο Μουσείο και το πρώτο 
άγαλμα που εντοπίσαμε ήταν η 
Κουκουβάγια!

Γίναμε Ντετέκτιβ Αγαλμάτων και 

αναζητήσαμε τα ίχνη τους στο 

Μουσείο της Ακρόπολης

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το
η πόλη και τα μνημεία»
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης. Όσο πλησίαζε η μέρα της 
εκδρομής μας, τόσο εμείς 

ροετοιμαζόμασταν:  
διαβάσαμε βιβλία,  

εικόνες από  
τα αγάλματα  που θα 
συναντούσαμε στο  

Μουσείο και αποφασίσαμε να γίνουμε… 
β Αγαλμάτων! Αποστολή μας 

ήταν να βρούμε τα… ίχνη των 
στο Μουσείο!  Κι η μεγάλη μέρα έφτασε!
Φτάσαμε στο Μουσείο και το πρώτο 
άγαλμα που εντοπίσαμε ήταν η 
Κουκουβάγια! 

τέκτιβ Αγαλμάτων και 

αναζητήσαμε τα ίχνη τους στο 

Μουσείο της Ακρόπολης

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το
η πόλη και τα μνημεία» οργανώσαμε

επίσκεψη στο Μουσείο της 
Όσο πλησίαζε η μέρα της 

εκδρομής μας, τόσο εμείς 
 

 
 

Μουσείο και αποφασίσαμε να γίνουμε… 
β Αγαλμάτων! Αποστολή μας 

ήταν να βρούμε τα… ίχνη των αγ
στο Μουσείο!  Κι η μεγάλη μέρα έφτασε!
Φτάσαμε στο Μουσείο και το πρώτο 
άγαλμα που εντοπίσαμε ήταν η 

τέκτιβ Αγαλμάτων και 

αναζητήσαμε τα ίχνη τους στο 

Μουσείο της Ακρόπολης 

  

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, 
οργανώσαμε μια 

επίσκεψη στο Μουσείο της 
Όσο πλησίαζε η μέρα της 

Μουσείο και αποφασίσαμε να γίνουμε… 
β Αγαλμάτων! Αποστολή μας θα 

αγαλμάτων 
στο Μουσείο!  Κι η μεγάλη μέρα έφτασε! 
Φτάσαμε στο Μουσείο και το πρώτο 

τέκτιβ Αγαλμάτων και 

αναζητήσαμε τα ίχνη τους στο  

 

Στο Μουσείο παρακολουθήσαμε
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 «Στον κήπο με τα ζώα του 
Μουσείου»
 μια εξαιρετική αρχαιολόγος. 

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες
τα αγάλμα
Κι εμείς πιστοί στην αποστολή μας:
 εντοπίζαμε τα αγάλματα των ζώα
 από τις 
φωτογραφίες 
που είχαμε
 μαζί μας και τα
 φωτογραφίζαμε 
με το τάμπλετ μας!
έκπληξη! Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του 
Μουσείου και φτάσαμε σε έναν 
όπου,
τα ζωάκια
Τα έργα μας 
σχολείο 
από την επίσκεψή μας 
στο Μουσείο της Ακρόπολης.

τέκτιβ Αγαλμάτων και  

 

 

Στο Μουσείο παρακολουθήσαμε
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Στον κήπο με τα ζώα του 
Μουσείου» που μας παρουσίασε
μια εξαιρετική αρχαιολόγος. 

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες
τα αγάλματα. 

Κι εμείς πιστοί στην αποστολή μας:
εντοπίζαμε τα αγάλματα των ζώα
από τις  
φωτογραφίες  
που είχαμε 
μαζί μας και τα
φωτογραφίζαμε 
με το τάμπλετ μας!
έκπληξη! Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του 
Μουσείου και φτάσαμε σε έναν 
όπου, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες
τα ζωάκια της αρχαιότητας

έργα μας τα πήραμε 
σχολείο μας ως 
από την επίσκεψή μας 
στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

Στο Μουσείο παρακολουθήσαμε
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Στον κήπο με τα ζώα του 

που μας παρουσίασε
μια εξαιρετική αρχαιολόγος. 

Μας ξενάγησε σε διάφορες 
γωνιές του 
Μουσείου,  μας 
μίλησε για τα αληθινά ζώα της
αρχαιότητας αλλά και τα 
μας αφηγήθηκε μύθους,
αυτόν της Μέδουσας, μας 

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες

Κι εμείς πιστοί στην αποστολή μας:
εντοπίζαμε τα αγάλματα των ζώα

 

μαζί μας και τα 
φωτογραφίζαμε  
με το τάμπλετ μας! Στη συνέχεια μας περίμενε μια 
έκπληξη! Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του 
Μουσείου και φτάσαμε σε έναν 

χωρισμένοι σε μικρές ομάδες
της αρχαιότητας

τα πήραμε στο
ως ενθύμιο  

από την επίσκεψή μας  
στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

Στο Μουσείο παρακολουθήσαμε 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Στον κήπο με τα ζώα του  

που μας παρουσίασε 
μια εξαιρετική αρχαιολόγος.  

Μας ξενάγησε σε διάφορες 
του  

Μουσείου,  μας  
μίλησε για τα αληθινά ζώα της
αρχαιότητας αλλά και τα 
μας αφηγήθηκε μύθους,
αυτόν της Μέδουσας, μας 

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες

Κι εμείς πιστοί στην αποστολή μας: 
εντοπίζαμε τα αγάλματα των ζώα 

Στη συνέχεια μας περίμενε μια 
έκπληξη! Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του 
Μουσείου και φτάσαμε σε έναν όμορφο χώρο 

χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, χρωματίσαμε 
της αρχαιότητας. 

στο 

στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

4 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μας ξενάγησε σε διάφορες 

μίλησε για τα αληθινά ζώα της
αρχαιότητας αλλά και τα μυθικά,
μας αφηγήθηκε μύθους, όπως 
αυτόν της Μέδουσας, μας  

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες

Στη συνέχεια μας περίμενε μια 
έκπληξη! Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του 

όμορφο χώρο 
, χρωματίσαμε 

μίλησε για τα αληθινά ζώα της  
υθικά, 

όπως 

εξήγησε τον τρόπο που έβαφαν οι αρχαίοι Έλληνες  

Στη συνέχεια μας περίμενε μια 

, χρωματίσαμε  



Οι Ντετέκτιβ  Αγαλμάτων στο 
Μουσείο της Ακρόπολης

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο της 
Ακρόπολης ήταν μια υπέροχη 
εμπειρία κι εμείς αποφασίσαμε 
να την αποτυπώσουμε σε ένα 
μεγάλο χαρτόνι για να τη 
θυμόμαστε. 
πινέλα και τέμπερες
 χρωματίσαμε τον
 κήπο στον εξωτερικό
 χώρο του Μουσείου,
 καθώς και το 
πλακόστρωτο μέρος 
της Διονυσίου 
εκτυπώσαμε και κολλήσαμε 
φωτογραφίες που είχαμε 
 
 
 
 
 
 
 
τραβήξει από τα
είδαμε, κολλήσαμε φιγούρες του 
εαυτού μας κρατώντας στο χέρι 
έναν μεγεθυντικό φακό
αγαπημένο μας
σε μια φούσκα γράψαμε 
σχόλιο για το άγαλμα. 
διασκεδαστική δουλειά!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ντετέκτιβ  Αγαλμάτων στο 
Μουσείο της Ακρόπολης

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο της 
Ακρόπολης ήταν μια υπέροχη 
εμπειρία κι εμείς αποφασίσαμε 
να την αποτυπώσουμε σε ένα 
μεγάλο χαρτόνι για να τη 
θυμόμαστε. Με 
πινέλα και τέμπερες
χρωματίσαμε τον
κήπο στον εξωτερικό
χώρο του Μουσείου,
καθώς και το 
πλακόστρωτο μέρος 
της Διονυσίου 
εκτυπώσαμε και κολλήσαμε 
φωτογραφίες που είχαμε 

τραβήξει από τα
είδαμε, κολλήσαμε φιγούρες του 
εαυτού μας κρατώντας στο χέρι 
έναν μεγεθυντικό φακό
αγαπημένο μας
σε μια φούσκα γράψαμε 
σχόλιο για το άγαλμα. 
διασκεδαστική δουλειά!

 

Οι Ντετέκτιβ  Αγαλμάτων στο 
Μουσείο της Ακρόπολης

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο της 
Ακρόπολης ήταν μια υπέροχη 
εμπειρία κι εμείς αποφασίσαμε 
να την αποτυπώσουμε σε ένα 
μεγάλο χαρτόνι για να τη 

Με  
πινέλα και τέμπερες 
χρωματίσαμε τον 
κήπο στον εξωτερικό 
χώρο του Μουσείου, 
καθώς και το  
πλακόστρωτο μέρος  
της Διονυσίου Αρεοπαγίτου
εκτυπώσαμε και κολλήσαμε 
φωτογραφίες που είχαμε 

τραβήξει από τα αγάλματα 
είδαμε, κολλήσαμε φιγούρες του 
εαυτού μας κρατώντας στο χέρι 
έναν μεγεθυντικό φακό 
αγαπημένο μας άγαλμα και μέσα 
σε μια φούσκα γράψαμε 
σχόλιο για το άγαλμα. Τι 
διασκεδαστική δουλειά!

 

Οι Ντετέκτιβ  Αγαλμάτων στο 
Μουσείο της Ακρόπολης 

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο της 
Ακρόπολης ήταν μια υπέροχη 
εμπειρία κι εμείς αποφασίσαμε 
να την αποτυπώσουμε σε ένα 
μεγάλο χαρτόνι για να τη 

ρεοπαγίτου, 
εκτυπώσαμε και κολλήσαμε τις 
φωτογραφίες που είχαμε  

αγάλματα που 
είδαμε, κολλήσαμε φιγούρες του 
εαυτού μας κρατώντας στο χέρι 

 δίπλα στο 
άγαλμα και μέσα 

σε μια φούσκα γράψαμε ένα 
Τι 

διασκεδαστική δουλειά! 
  

Γνωριμία με το άγαλμα του 
Μακρυγιάννη

Κατά την περιήγησή μας 
στην περιοχή γύρω από 
του Μουσείο,
 επισκεφτήκαμε το 
άγαλμα του Μακρυγιάννη
Στο σημείο εκείνο, μας 
συνάντησε 
 έργων τέχνης στο πλαίσιο
της συμμετοχής μας στο 
πρόγραμμα 
Πόλη και τα Μνημεία» και μας μίλησε για το 
άγαλμα και την ιστορία του. Εκείνο που μας 
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 
εξαφάνιση του σπαθιού του, το οποίο στη 
συνέχεια βρέθηκε κα
άγαλμα.

και το άγαλμα της Μελίνας 
Μερκούρη

 

 

Γνωριμία με το άγαλμα του 
Μακρυγιάννη

Κατά την περιήγησή μας 
στην περιοχή γύρω από 
του Μουσείο, 
επισκεφτήκαμε το 

άγαλμα του Μακρυγιάννη
Στο σημείο εκείνο, μας 
συνάντησε η συντηρήτρια
έργων τέχνης στο πλαίσιο

της συμμετοχής μας στο 
πρόγραμμα «Το Π
Πόλη και τα Μνημεία» και μας μίλησε για το 
άγαλμα και την ιστορία του. Εκείνο που μας 
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 
εξαφάνιση του σπαθιού του, το οποίο στη 
συνέχεια βρέθηκε κα
άγαλμα. 

και το άγαλμα της Μελίνας 
Μερκούρη

  

Γνωριμία με το άγαλμα του 
Μακρυγιάννη 

Κατά την περιήγησή μας  
στην περιοχή γύρω από  

 
επισκεφτήκαμε το  

άγαλμα του Μακρυγιάννη
Στο σημείο εκείνο, μας  

η συντηρήτρια
έργων τέχνης στο πλαίσιο

της συμμετοχής μας στο  
«Το Παιδί, η  

Πόλη και τα Μνημεία» και μας μίλησε για το 
άγαλμα και την ιστορία του. Εκείνο που μας 
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 
εξαφάνιση του σπαθιού του, το οποίο στη 
συνέχεια βρέθηκε και επανατοποθετήθηκε στο 

και το άγαλμα της Μελίνας 
Μερκούρη 

Στους σπουδαίους 
ανθρώπους αφιερώνουν 
αγάλματα, όπως στην 
περίπτωση της Μελίνας 
Μερκούρη.  Είδαμε την 
προτομή της 
του πεζόδρομου του 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
και μιλήσαμε για τον 
αγώνα της για την 
επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα.

Γνωριμία με το άγαλμα του 

 
 

άγαλμα του Μακρυγιάννη. 

η συντηρήτρια 
έργων τέχνης στο πλαίσιο 

 
 

Πόλη και τα Μνημεία» και μας μίλησε για το 
άγαλμα και την ιστορία του. Εκείνο που μας 
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η ιστορία με την 
εξαφάνιση του σπαθιού του, το οποίο στη 

ι επανατοποθετήθηκε στο 

και το άγαλμα της Μελίνας 

Στους σπουδαίους 
ανθρώπους αφιερώνουν 
αγάλματα, όπως στην 
περίπτωση της Μελίνας 
Μερκούρη.  Είδαμε την 
προτομή της 
του πεζόδρομου του 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
και μιλήσαμε για τον 
αγώνα της για την 
επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα.

Οι εντυπώσεις μιας 
μαθήτριας από το 
άγαλμα της 
Μερκούρη
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Γνωριμία με το άγαλμα του 

Πόλη και τα Μνημεία» και μας μίλησε για το 
άγαλμα και την ιστορία του. Εκείνο που μας 

η ιστορία με την 
εξαφάνιση του σπαθιού του, το οποίο στη 

ι επανατοποθετήθηκε στο 

και το άγαλμα της Μελίνας 

Στους σπουδαίους 
ανθρώπους αφιερώνουν 
αγάλματα, όπως στην 
περίπτωση της Μελίνας 
Μερκούρη.  Είδαμε την 
προτομή της στην αρχή 
του πεζόδρομου του 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
και μιλήσαμε για τον 
αγώνα της για την 
επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα. 

Οι εντυπώσεις μιας 
μαθήτριας από το 
άγαλμα της  
Μερκούρη 

η ιστορία με την 

ι επανατοποθετήθηκε στο 

ανθρώπους αφιερώνουν 

περίπτωση της Μελίνας 
Μερκούρη.  Είδαμε την 

στην αρχή 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 

επιστροφή των Γλυπτών 



Ένα μύθο θα σας πω…

Για 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα μύθο θα σας πω…

Για τη Μέδουσα

 Ο Βασιλιάς διέταξε τον Περσέα 
να πάει να σκοτώσει τη 
Μέδουσα
θα τα κατάφερνε
όμως, ήταν πολύ δυνατός, 
ατρόμητος και έξυπνος. Πήρε την 
ασπίδα της θεάς Αθηνάς και τα 
σανδάλια του θεού Ερμή που 
ήταν πολύ γρήγορα και πριν 
νυχτώσει πήγε και βρήκε τη 
Μέδουσα και πολέμησε μαζί της. 
Τη ξεγέλασε γιατί την κοι
μέσα από την ασπίδα την Αθηνάς, 
που ήταν σαν καθρέπτης και δεν 
την κοίταξε ποτέ στα μάτια. Έτσι, 
κατάφερε να τη σκοτώσει, χωρίς 
να τον πετρώσει
κεφάλι και το πήγε στον Βασιλιά.
Ο Βασιλιάς δεν το πίστευε. Την 
κοίταξε στα μάτια κι έγινε ο
πέτρα. 
 
* Το κείμενο υπαγορεύτηκε από τους 
μαθητές του 35

 

 

 

 

 

Ένα μύθο θα σας πω…

τη Μέδουσα 

Η Μέδουσα ήταν ένα 
πλάσμα που όποιος 
άνθρωπος τ
κοιτούσε γινόταν 
πέτρα. Ήταν
ένας Βασιλιάς που 
ήθελε το κεφάλι της 
Μέδουσας.

Ο Βασιλιάς διέταξε τον Περσέα 
να πάει να σκοτώσει τη 
Μέδουσα, αλλά πίστευε πως
θα τα κατάφερνε. Ο Περσέας, 
όμως, ήταν πολύ δυνατός, 
ατρόμητος και έξυπνος. Πήρε την 
ασπίδα της θεάς Αθηνάς και τα 
σανδάλια του θεού Ερμή που 
ήταν πολύ γρήγορα και πριν 
νυχτώσει πήγε και βρήκε τη 
Μέδουσα και πολέμησε μαζί της. 
Τη ξεγέλασε γιατί την κοι
μέσα από την ασπίδα την Αθηνάς, 
που ήταν σαν καθρέπτης και δεν 
την κοίταξε ποτέ στα μάτια. Έτσι, 
κατάφερε να τη σκοτώσει, χωρίς 
να τον πετρώσει. Τη
κεφάλι και το πήγε στον Βασιλιά.
Ο Βασιλιάς δεν το πίστευε. Την 
κοίταξε στα μάτια κι έγινε ο

Το κείμενο υπαγορεύτηκε από τους 
μαθητές του 35ου Νηπιαγωγείου Αθηνών
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Το παιχνίδι της Μέδουσας
 Ώρα για διασκέδαση!
 

Το άγαλμα της Μέδουσας ήταν από
 τα αγαπημένα μας στο Μουσείο της
 Ακρόπολης. Εμπνευστήκαμε από το
 μύθο της και δημιουργήσαμε το δικό 
μας παιχνίδι! Ένα παιδί φορά το καπέλο
της Μέδουσας και προσπαθεί να κοιτάξει τους 
άλλους στα μάτια για να τους πετρώσει. Όποιον 
καταφέρει να πετρώσει, γίνεται αυτός η Μέδουσα. 
Κι η διασκέδαση αρχίζει!

Το ξέρατε;
Τα αρχαία ελληνικά αγάλματα ήταν χρωματιστά! 
Μάλιστα, η ξεναγός στο Μουσείο μας έδειξε τον τρόπο 
που έφτιαχναν οι αρχαίοι Έλληνες τις βαφές. 
πειραματιστήκαμε, χρωματίζοντας 
Πεπλοφόρου
ψηφιακού παιχνιδιού στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
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Ένας διαφορετικός 
αμφορέας
Αφού μάθαμε για 
πλάσματα που ζωγράφιζαν οι Αρχαίοι Έλληνες 
στους αμφορείς, ζωγραφίσαμε κι εμείς τους 
δικούς μας.  
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Κόμικ με αγάλματα!
Αν μιλούσαν τα αγάλματα, τι θα έλεγαν 
μεταξύ τους;
διαλόγους, τους καταγράψαμε, 
χρωματίσαμε τα αγάλματα και σας 
παρουσιάζουμε τις δημιουργίες μας!
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