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ο
 Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Επισκέψεις A΄ τριμήνου  

 

 

A΄& Β΄ Τάξεις 
 

1
η
 Κοινή Επίσκεψη: 17/10/2019 

Εργαστήρι κεραμικής «Φως στην Τέχνη» της Νίκης Γκόφα 

Αδελφοί Γιαννίδη 9, Μοσχάτο 

Τηλ.: 210 3456130 

Email: gofa_niki@yahoo.gr 

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες 

 

Α΄ Τάξη 

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ» 

Τα παιδιά παίζοντας με το νερό και τον πηλό και αξιοποιώντας τη φαντασία τους κατασκευάζουν το αρχικό γράμμα του ονόματος τους ή 

τον αγαπημένο τους αριθμό που θα το εμπλουτίσουν με διάφορα ανάγλυφα στοιχεία. Στη συνέχεια μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο πώς φτιάχνεται 

ένα αγγείο στον τροχό. 

Στόχοι:  

 Η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη της κεραμικής 

 Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση και την ψυχαγωγία  

 Η γνωριμία με ειδικούς της τέχνης και με τον χώρο που εργάζονται 

 Η βιωματική προσέγγιση γλωσσικών και μαθηματικών συμβόλων 

 

Β΄ Τάξη 

«ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

Τα παιδιά θα ενημερωθούν για τα πήλινα μουσικά όργανα της αρχαιότητας και με πολλή διάθεση και φαντασία θα φτιάξουν το δικό τους 

μουσικό όργανο (σείστρο, λαλίτσα)  με στοιχεία παραγωγής ήχου. 

Στόχοι: 

mailto:gofa_niki@yahoo.gr


 Η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη της κεραμικής 

 Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση και την ψυχαγωγία  

 Η γνωριμία με ειδικούς της τέχνης και με τον χώρο που εργάζονται. 

 Η βιωματική προσέγγιση σχετικών θεματικών ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος  

 

2
η
 Κοινή Επίσκεψη: 11/11/2019 

Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη 

Μαυρομιχάλη 134, Νεάπολη Εξαρχείων 

Τηλ.: 210 6453330 

Email: studiomavromihali@gmail.com 

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες 

 

«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ….. ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΜΕ ΠΛΑΚΑ» 

Επτά ιστορίες του Τζιάννι Ροντάρι ζωντανεύουν και γίνονται μια μοναδική παιδική παράσταση, δίνοντας αφορμή στα παιδιά να δουν τον 

κόσμο με μια διαφορετική ματιά. Πιο επίκαιρα από ποτέ, τα παραμύθια του Ροντάρι μιλούν για τον εθισμό στην τηλεόραση και το διαδίκτυο, για 

τον ρατσισμό, την ισότητα, για την δύναμη του χορού και της μουσικής,  για την λύση των προβλημάτων μέσω της ομαδικότητας. 

Στόχοι: 

 Η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη του θεάτρου 

 Η βιωματική μάθηση και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από απλές, σύντομες και αστείες ιστορίες που ενεργοποιούν τη 

φαντασία και προωθούν την αισιόδοξη στάση για τη ζωή  

Γ΄ Τάξη 

 
1

η
 Επίσκεψη: 23/10/2019 

«Δρώ» (Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) 

Χελιδονούς 55, Νέα Κηφισιά 

Τηλ.: 210 3253711 

Διάρκεια προγράμματος:   

 

«ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

Στόχοι: 

 Να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα παιδιά τη ζωή των πρώτων ανθρώπων και να συμμετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη 

της μικρής κοινωνίας των προϊστορικών ανθρώπων. 

 Να καλλιεργήσουν αξίες μέσα από τη συνεργασία και την εμπειρία. 

http://www.paidikotheatrotopi.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B9/22


 Να εμπεδώσουν τη θεματική ενότητα της προϊστορίας. 

 

 

2
η
 Επίσκεψη: 22/11/2019 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

Ν. Κηφισιά 

Διάρκεια προγράμματος:   

 

« ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ» 

        Στόχοι: 

 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά: 

 •τα είδη των φυτών και τα περιβάλλοντα τους 

 •τα μέρη του φυτού (με βιωματική προσέγγιση)  

•τα έντομα και τα βασικά τους γνωρίσματα. 

 Ν' αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. 

 Να εξοικειωθούν με το φυσικό περιβάλλον και να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της διαφύλαξής του. 

 

Δ΄ Τάξη 
 

1
η
Επίσκεψη: 21/10/2019 

 

Mουσείο Tηλεπικοινωνιών ΟΤΕ 

Διάρκεια προγράμματος: 1 1/2 ώρες 

 

 

«ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΑΠΟ ΝΕΟΝ» 

Το πρόγραμμα ξεκινά με μια διαδραστική ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου. Ακολουθεί βίντεο που προβάλλει πορτραίτα μεγάλων εικαστικών 

και παράλληλα μας παρουσιάζει τους μεγάλους εφευρέτες ΜΠΕΛ, ΜΟΡΣ, ΜΑΡΚΟΝΙ αλλά και τις τηλεφωνήτριες του ΟΤΕ. Τα παιδιά παίρνουν 

μαρκαδόρους neon & με σύγχρονα υλικά δημιουργούν τα δικά τους πορτραίτα. Εφευρέτες & τηλεφωνήτριες από το παρελθόν μετατρέπονται σε 

σύγχρονα έργα τέχνης από τα χέρια των παιδιών! 

Στόχοι: 

 να γνωρίσουν τα παιδιά μεγάλους εφευρέτες: Bell, Mors, Markoni 

 να εμπλακούν σε  βιωματικό εργαστήριο 

 

 



2
η
Επίσκεψη: 21/11/19 

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

Ν. Κηφισιά 

Διάρκεια προγράμματος: 1 1/2 ώρες 

 

«ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ» 

Στόχος: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο τα σπονδυλόζωα με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού 

 Να συγκρίνουν λειτουργίες και συμπεριφορές  

  Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές  

 Να διαπιστώσουν τη σχέση του ανθρώπου με τα σπονδυλόζωα   

 

 

Ε΄ (Ε΄1-Ε΄2) & ΣΤ΄ Τάξεις 

 
1

η
 Κοινή Επίσκεψη: 31/10/2019 

 

Πολεμικό Μουσείο 

Διάρκεια προγράμματος: 1 1/2 ώρες 

 

Ε΄ Τάξη 

«ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

ΣΤ’ Τάξη 

«ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να: 

 μάθουν να εργάζονται ομαδικά 

 προσεγγίσουν κριτικά τη συλλογή του μουσείου 

 παρατηρούν με προσοχή τα εκθέματα 

 ερευνήσουν ιστορικά γεγονότα μέσα από αυτά 



 αποκωδικοποιήσουν πληροφορίες 

 ανακαλύψουν την ιστορία και τα πρόσωπα συγκεκριμένων περιόδων 

 κατανοήσουν το ρόλο που έπαιξαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πώς αυτό επηρέασε την εξέλιξη της ιστορίας της χώρας 

 

 

2
η
 Κοινή Επίσκεψη: 25/11/2019 

 

Ίδρυμα Θεοχαράκη 

Διάρκεια προγράμματος: 1 1/2 ώρες 

 

 

«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΦΩΝΗΣ» 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να: 

 οξύνουν την ακουστική τους αντίληψη ερχόμενοι σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσικής 

 ανακαλύψουν τις αντιστοιχίες της φωνής και του τραγουδιού με τη ζωγραφική 

 αντιληφθούν τη δομή, τη σύνθεση και τον ρυθμό σε διαφορετικές μορφές τέχνης 

 καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από αυτή τη διαδικασία 

 μυηθούν σε βασικές αρχές της ζωγραφικής και της μουσικής 

  

 


