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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 

Καλημέρα, καλημέρα, 

και καλή εβδομάδα. 

Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.  

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για  να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων 

 στη σύγχρονη κοινωνία καθιέρωσε το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα  

Μουσείων. 

Κάθε χρόνο η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά 

 στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Δοκιμασία νούμερο 1 

Βλέπουμε την  αφίσα του 2020, ανακαλύπτουμε το θέμα της φετινής χρονιάς   

και το αντιγράφουμε στο τετράδιό μας. Όπως ακριβώς το βλέπουμε και με τα  

καλύτερα γράμματα που μπορούμε. 

 

 

 



 

Δοκιμασία νούμερο 2 

Τι σημαίνει η λέξη μουσείο; 

Βρίσκω τη σημασία της λέξης μουσείο στο λεξικό που έχω στο σπίτι ή στην 

παρακάτω διεύθυνση   

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/. 

και γράφω την ερμηνεία της στο τετράδιό μου. 

 

 Αν  θέλω  να ξαναδώ το βίντεο που μας ξεναγεί  στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Θεσσαλονίκης πατώ στην παρακάτω διεύθυνση. 

  https://vimeo.com/63635634 

 

Μένουμε σπίτι και … κατασκευάζουμε μία πλαγγόνα 

 

 

 

 Για να φτιάξω τη δική μου πλαγγόνα διαβάζω τις αναλυτικές οδηγίες στην  

             παρακάτω διεύθυνση. 

https://www.amth.gr/education/programs/gia-oikogeneies/menoyme-spiti-kai-

kataskeyazoyme-mia-plaggona 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
https://vimeo.com/63635634
https://www.amth.gr/education/programs/gia-oikogeneies/menoyme-spiti-kai-kataskeyazoyme-mia-plaggona
https://www.amth.gr/education/programs/gia-oikogeneies/menoyme-spiti-kai-kataskeyazoyme-mia-plaggona


 

Δοκιμασία νούμερο 3 

Διαβάζω μεγαλόφωνα τις οδηγίες για την κατασκευή της πλαγγόνας. 

Υλικά 

 Χαρτόνι (μπορεί να είναι από κάποια χάρτινη συσκευασία) 
 Ψαλίδι 
 Σπάγκο ή κλωστή 
 Μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές ή λαδοπαστέλ 
 Κόλλα 

...και αν θέλεις να τη ντύσεις: 

 Χαρτιά (γκοφρέ, τσόχα, βελουτέ ή σελίδες περιοδικών) ή Ύφασμα 

Εκτέλεση 

 Κατέβασε το αρχείο και εκτύπωσέ το. 

 Κόψε, προσεκτικά, τα περιγράμματα με ένα ψαλίδι. 

 Τοποθέτησε τα περιγράμματα πάνω στο χαρτόνι, σχεδίασέ τα και κόψτα με 
προσοχή. 

 Τρύπησε τις μαύρες τελείες με μία βελόνα. 

 Γύρισε την πλαγγόνα ανάποδα, πέρασε τον σπάγκο και ένωσε τα χέρια και 
τα πόδια στον κορμό. 

 Χρωμάτισε και διακόσμησε την πλαγγόνα σου. 

 Κόψε χρωματιστά χαρτιά ή ύφασμα και κόλλησέ τα στο σώμα της. 
 
Καλή δημιουργία!!! 

Δοκιμασία νούμερο 4 

Το κείμενο που μας λέει τα βήματα για να φτιάξουμε την πλαγγόνα μας δίνει 
εντολές, μας προστάζει.  

Τι λέτε, το αλλάζουμε; Θα ξαναγράψουμε στο τετράδιό μας την εκτέλεση βάζοντας 
τα ρήματα στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού στον Ενεστώτα.  

Δηλαδή:   Κατεβάζουμε το αρχείο… 

 

 Για το τέλος σας άφησα το καλύτερο! Μπορούμε να ακούσουμε, να 
τραγουδήσουμε και να χορέψουμε το τραγούδι «Μες στο Μουσείο», της 
Μαριανίνας Κριεζή σε  μουσική του Νίκου Κηπουργού. 

             Για να το ακούσουμε πατάμε στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://safeYouTube.net/w/WzhF 

https://safeyoutube.net/w/WzhF


Καλή δουλίτσα και καλή διασκέδαση!!! 

… 

41ο ΔΣ Θεσσαλονίκης 

Δ΄ τάξη 

Δήμητρα Λόγγου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


