
… 

Ζνασ χϊροσ τζχνθσ!! 

Ζνασ χϊροσ μνιμθσ, ζνωςθσ και ανακάλυψθσ!! 

Ζνασ χϊροσ ζκφραςθσ, ποικιλίασ, πρόκλθςθσ, πολιτιςμοφ!!! 

Ζνασ χϊροσ ςφνδεςθσ, ςυναιςκθμάτων, κινθτοποίθςθσ!!!  

Ζνασ χϊροσ με πολλζσ ιδιότθτεσ και πολλά καλά για κάκε επιςκζπτθ. 

Και τα τελευταία χρόνια, ζνασ χϊροσ προςβάςιμοσ, και αρκετά  ελκυςτικόσ  

για τα παιδιά  και για  όλθ τθν οικογζνεια!! 

 

Με αυτι τθ ματιά , με ενδιαφζρον κυρίωσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ των παιδιϊν και 

μζςα από τισ αναηθτιςεισ ςτο διαδίκτυο για τα μουςεία ,ανακαλφψαμε 

ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ, ιδζεσ, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α. υλικό. 

                                                   ΒΙΒΛΙΑ  

  ‘Νφχτες χωρίς την Κάρυ’ 

Μια ιςτορία για τθν ζκτθ Καρυάτιδα, τθσ Νίκθσ Δόλλθ, εκδ. Καλειδοςκόπιο.. 

 



   

 ‘Το δικό μου μουσείο’ 

Μια μικρι ξενάγθςθ ςτον κόςμο του μουςείου για μικρά παιδιά, τθσ Ζμμασ 

Λιοφισ, εκδ.πουά 

 

 

 

 

Και μζςα από το βίντεο… 

https://www.youtube.com/watch?v=rZsCtt2NkGs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZsCtt2NkGs


 

   ‘Ο μικρός Ερμής’  

Μια αςτεία ιςτορία του Ευγζνιου Τριβιηά, εκδ. Μίνωασ 

… Ζλεγε ο κείοσ Πραξιτζλθσ 

ςτον Ερμι όταν ιτανε παιδί, μθ ετοφτο, μθ εκείνο 

μθ το άλλο, μθ μθ  μθ…… Δεν τον άφθνε να λαχανιάηει, να βραχνιάηει, να 

γκρινιάηει, 

οφτε τθ γάτα να πειράηει μ’ άλλα λόγια δθλαδι…. 

Με άλλα λόγια δθλαδι, μθ ετοφτο, μθ εκείνο, μθ το άλλο μθ μθ μθ…… 

 

 

Και τι καλφτερο όταν θ ιςτορία ςυνοδεφεται από ζνα τραγοφδι… 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ… ‘Ο μικρόσ Ερμισ’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z710Dey9GfE 

https://www.youtube.com/watch?v=Z710Dey9GfE


 

…‘Μεσ ςτο μουςείο’ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

https://www.youtube.com/watch?v=ZQgyHWZohmY 

  

                                     ΒΙΝΤΕΟ 

Μπεν και Χόλι - Επίςκεψθ ςτο Μουςείο 

https://www.youtube.com/watch?v=2TwKt97_l1w 

 

 

Η ιςτορία του Μουςείου 

https://www.youtube.com/watch?v=s75Ioxpq-vQ 

 

Μία Νφχτα ςτο Μουςείο (4;) I A Night at the Museum (4?) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1_eBRZx2vI 

“Είναι βράδυ, ζχουν φφγει όλοι οι επιςκζπτεσ και οι φφλακεσ. 

Το εςτιατόριο και το πωλθτιριο ζχουν κλείςει  

και το μουςείο κοιμάται… ι μιπωσ όχι;” 

Μάλλον όχι, γιατί κάποια εκκζματα ηωντανεφουν….. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQgyHWZohmY
https://www.youtube.com/watch?v=2TwKt97_l1w
https://www.youtube.com/watch?v=s75Ioxpq-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=t1_eBRZx2vI


 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

‘Μόνοσ ι διαφορετικόσ;’ 

https://www.youtube.com/watch?v=-uxAwNr92U0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-uxAwNr92U0


 

“Ημερολόγια καραντίνασ: Τα εκκζματα του μουςείου μιλοφν με τα 

κακθμερινά μασ αντικείμενα!” 

Μία δράςθ ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Μουςείου ςτον 

ψθφιακό εορταςμό τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ Μουςείων. 

https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf

%82-%cf%84%ce%b1-

%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%cf%84%ce%bf/ 

 

 

Εργαςτιρι Stop Motion Animation Μουςείο Κϊςτα Τςόκλθ Αφγουςτοσ 2013 

Εργαςτιρι Stop Motion Animation που πραγματοποιικθκε ςτο Μουςείο 

Κϊςτα Τςόκλθ ςτον Κάμπο, Τινου τον Αφγουςτο . Η μικρι αυτι ταινία 

πραγματοποιικθκε από παιδιά θλικίασ 5 ζωσ και 15 ετϊν ςε άνα τριιμερο 

πρόγραμμα ειςαγωγισ ςτισ δυνατότθτεσ  ςφμπραξθσ τζχνθσ και τεχνολογίασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCL3WIndKtc 

          

 

https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=XCL3WIndKtc


Μικροί (4-15 ετϊν) & Μεγάλοι (65+ ετϊν) δθμιουργοφν «ο ζνασ για τον 

άλλο»! 

https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-

%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-

%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-

%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268208565014209&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://www.hcm.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-4-15-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9-65-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268208565014209&type=3


Στο ατελιζ τθσ κυρίασ Βλεφαρίδου: Ζνα κουτί ςτο μουςείο | SNFCC 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz39agUkLfc 

 

 

 

 

 

Mουςείο Ακρόπολθσ 

Το βίντεο δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Τeachers 4 Europe 

με κζμα: "Τα παιδιά ηωντανεφουν τα Μουςεία τθσ Ευρϊπθσ". 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ615V3OyUA 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ 

https://theacropolismuseum.gr/eikoniki-periigisi-sto-moyseio-akropolis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz39agUkLfc
https://www.youtube.com/watch?v=oQ615V3OyUA
https://theacropolismuseum.gr/eikoniki-periigisi-sto-moyseio-akropolis


Μουςείο Μπενάκθ Παιχνιδιϊν / Benaki Toy Museum, Athens Greece 

Το Moυςείο Μπενάκθ Παιχνιδιϊν με πυρινα τθν ςυλλογι τθσ Μαρίασ 

Αργυριάδθ, θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτισ δζκα καλφτερεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Παρουςιάηει παιχνίδια, βιβλία, ζντυπα, ρουχιςμό και αντικείμενα τθσ 

παιδικισ θλικίασ από τθν Ευρϊπθ, τθν Αφρικι, τθν Αςία και τθν Αμερικι. 

https://www.youtube.com/watch?v=erYY7_KK6PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=erYY7_KK6PA

