1 Μαΐου – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
9:45
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.
10:15
Ας ταΐσουμε το δεινόσαυρο DINO Τα παιδιά ταΐζουν το μηχανικό δεινόσαυρο Dino
και μαθαίνουν για τις καθημερινές συνήθειες και τη διατροφή των δεινοσαύρων.
Face Painting… με θέμα Πρωτομαγιά.
10:30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
11:15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής.
11:30
Πρωτομαγιάτικο στεφάνι Τα παιδιά μαθαίνουν να φτιάχνουν Πρωτομαγιάτικο
στεφάνι
12:00
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Η Υφάντρα Τα παιδιά επισκέπτονται το
εργαστήρι της Υφάντρας μέρος του μουσείου και με εκπαιδευτικό και βιωματικό
τρόπο μαθαίνουν για την υφάντρα, τον αργαλειό και τις ιστορίες της.
12:30
Ο «Τάκης Τεταρτάκης και οι φίλοι του» Η δημοφιλής μουσική θεατρική παράσταση
για παιδιά προσχολικής ηλικίας με το πιο μελωδικό σκουλήκι, τον «Τάκη».
14:00
ο Πασχάλης στο Πάρκο Μουσική με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη και το συγκρότημα
του, με επιτυχίες από τις δεκαετίες του 60’, του 70’ και του 80’.

16:30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
16:45
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Ο Μαραγκός Τα παιδιά επισκέπτονται το
ξυλουργείο, μέρος του μουσείου παλιών επαγγελμάτων και με εκπαιδευτικό και
βιωματικό τρόπο μαθαίνουν για τον Μαραγκό, τα εργαλεία και τις ιστορίες του.
17:15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής του Πάρκου.
18:00
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.

2 Μαΐου
9:45
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.
10:15
Ας ταΐσουμε το δεινόσαυρο DINO Τα παιδιά ταΐζουν το μηχανικό δεινόσαυρο Dino
και μαθαίνουν για τις καθημερινές συνήθειες και τη διατροφή των δεινοσαύρων.
10:30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
11:30
«Οι τρεις κοσμοναύτες που είναι τέσσερις» μας συστήνουν τα ουράνια σώματα και
τους γαλαξίες. Οι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης ‘Οι τρεις κοσμοναύτες’
του Ουμπέρτο Έκο θα βρίσκονται στο πάρκο για να φωτογραφηθούν με τους
μικρούς μας φίλους.

11:45
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής του Πάρκου.
12:00
Βότανα και μυρωδικά Εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα για τα βότανα και τα
μυρωδικά της ελληνικής φύσης. Τα παιδιά ξεναγούνται στο βοτανόκηπο του
πάρκου και μαθαίνουν τα βότανα, τις ιστορίες τους και τις ιδιότητες τους.0
12.30
Κεραμική για παιδιά Τα παιδιά αποτυπώνουν τα βότανα της ελληνικής γης στον
πηλό.
Face painting…με θέμα ‘Δεινόσαυροι’
12.45
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα-Ο Καστανάς και ο Παγωτατζής Τα παιδιά
επισκέπτονται το μουσείο παλιών επαγγελμάτων και με εκπαιδευτικό και βιωματικό
τρόπο μαθαίνουν για τον Παγωτατζή και τον Καστανά.
13.00
Ιστορία ενός πίνακα Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει τα παιδιά
στην καλαισθησία, την αισθητική κρίση και φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη
και την καλλιτεχνική δημιουργία.
13.30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
13.45
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Ο Νερουλάς και ο Καρβουνιάρης Τα
παιδιά επισκέπτονται το μουσείο παλιών επαγγελμάτων και με εκπαιδευτικό και
βιωματικό τρόπο μαθαίνουν για τα παλιά επαγγέλματα του Καρβουνιάρη και του
Νερουλά.

14.00
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής του Πάρκου.
15.30
Ξενάγηση στα ελαιοτριβεία του Πάρκου.Εκπαιδευτική και βιωματική δράση για τη
διαδικασία παράγωγης του λαδιού με παραδοσιακούς τρόπους και το πολιτισμικό
ρόλο της ελιάς ανά τους αιώνες.
16.00
Ο λαχανόκηπος. Ξεναγούμαστε στο λαχανόκηπο και μαθαίνουμε να φυτεύουμε.

3 Μαϊου(BAZAAR: ΦΛΟΓΑ)
9.45
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.
10.15
Ο λαχανόκηπος Ξεναγούμαστε στο λαχανόκηπο του πάρκου και μαθαίνουμε να
φυτεύουμε σε αυτόν.
10.30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
11.15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής.
11.30
Face painting…Με θέμα ‘Δεινόσαυροι’
Φτιάχνουμε Πρωτομαγιάτικα αρώματα

12.00
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Ο Οργανοποιός και ο Καφετζής Τα παιδιά
επισκέπτονται το οργανοποιείο και το παραδοσιακό καφενείο του πάρκου, μέρος
του μουσείου παλιών επαγγελμάτων και με εκπαιδευτικό και βιωματικό τρόπο,
μαθαίνουν για τα παλιά επαγγέλματα του Οργανοποιού και του Καφετζή.
13.30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
14.15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής του Πάρκου.
15.30
Φτιάχνουμε Πρωτομαγιάτικα αρώματα
16.00
Η Μάρω Λιάππη τραγουδά για τους φίλους του Πάρκου με έντεχνο ελληνικό
τραγούδι και διεθνείς επιτυχίες.
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Η Υφάντρα Τα παιδιά επισκέπτονται το
εργαστήρι της Υφάντρας μέρος του μουσείου παλιών επαγγελμάτων και με
εκπαιδευτικό και βιωματικό τρόπο μαθαίνουν για την υφάντρα, τον αργαλειό και τις
ιστορίες της.
16.30
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.

4 Μαϊου (BAZAAR: ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)
(BAZAAR: ΦΛΟΓΑ)
9.45
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.
10.00
Ας ταΐσουμε το δεινόσαυρο DINO Τα παιδιά ταΐζουν το μηχανικό δεινόσαυρο Dino
και μαθαίνουν για τις καθημερινές συνήθειες και τη διατροφή των δεινοσαύρων.
10.30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
11.15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής.
11.30
Βότανα και μυρωδικά Εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα για τα βότανα και τα
μυρωδικά της ελληνικής φύσης. Τα παιδιά ξεναγούνται στο βοτανόκηπο του
πάρκου και μαθαίνουν τα βότανα, τις ιστορίες τους και τις ιδιότητες τους.
12.00
Το μεγάλο κυνήγι-Το χαμένο αυγό του δεινόσαυρου Ένα οργανωμένο κυνήγι
θησαυρού για να βρουν τα παιδιά το μοναδικό αυγό του δεινόσαυρου που υπάρχει
στη γη.
12.30
Ας γνωρίσουμε τα Παλιά Επαγγέλματα-Ο Μπαρμπέρης Τα παιδιά επισκέπτονται
το κουρείο του μουσείου και με εκπαιδευτικό και βιωματικό τρόπο μαθαίνουν για
τη δουλειά του.

12.45
Ο λαχανόκηπος Ξεναγούμαστε στο λαχανόκηπο του πάρκου και μαθαίνουμε να
φυτεύουμε σε αυτόν.
13.00
«Οδέττη και Βλασία, οι μάγισσες των παιχνιδιών» Μουσική θεατρική παράσταση,
με μαγικά, ακροβατικά, χορό και πολύ χιούμορ.
16.00
Ξενάγηση στα ελαιοτριβεία του Πάρκου Εκπαιδευτική και βιωματική δράση για τη
διαδικασία παράγωγης του λαδιού με παραδοσιακούς τρόπους και το πολιτισμικό
ρόλο της ελιάς ανά τους αιώνες.
16.30
Θεατρικό παιχνίδι Εργαστήριο για παιδιά από 7 έως 10 ετών με δράσεις και
παιχνίδια ρόλων παρέα με τους εμψυχωτές του Πάρκου και τη θεατρική του ομάδα.
17.00
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής.

5 Μαϊου (BAZAAR: ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)
9.45
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.
10.15
Ας ταΐσουμε το δεινόσαυρο DINO Τα παιδιά ταΐζουν το μηχανικό δεινόσαυρο Dino
και μαθαίνουν για τις καθημερινές συνήθειες και τη διατροφή των δεινοσαύρων.
10.30
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.

11.15
Ανασκαφή με τους μικρούς παλαιοντολόγους Τα παιδιά γίνονται μικροί
παλαιοντολόγοι και με εργαλεία ψάχνουν να βρουν απολιθώματα Δεινοσαύρων στο
χώρο ανασκαφής.
11.30
Labyrinth of Senses Ένα διαδραστικό εργαστήρι για να οξύνεις τη δημιουργική
περιέργεια για το άγνωστο και να ανακαλύψεις-αναπτύξεις νέες δεξιότητες. Στόχος
είναι η εξάλειψη των στερεοτύπων σχετικά με την αναπηρία.
12.30
«Οδέττη και Βλασία, οι μάγισσες των παιχνιδιών» Μουσική θεατρική παράσταση,
με μαγικά, ακροβατικά, χορό και πολύ χιούμορ.
13.00
‘ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ’(Ένωση γονέων και φίλων με σύνδρομο Rett) Ελάτε να
δημιουργήσουμε ένα κήπο από σπάνια λουλούδια…
13.30
Ο ‘Τάκης Τεταρτάκης και οι φίλοι του’ Η δημοφιλής μουσική θεατρική παράσταση
για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η εποχή των δεινοσαύρων Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους, με ξενάγηση στην υπαίθρια έκθεση του Πάρκου και στα πραγματικού
μεγέθους ομοιώματα της εποχής των δεινοσαύρων.
14.00
JAZZ FOR KIDS Η JAZZ Ορχήστρα της μουσικής θεατρικής παράστασης Jazz for kids
και ο μαέστρος Αλέκος Χρηστίδης μαθαίνουν στα παιδιά τα αυτοσχέδια μουσικά
όργανα.
15.00
«Οδέττη και Βλασία, οι μάγισσες των παιχνιδιών» Μουσική θεατρική παράσταση,
με μαγικά, ακροβατικά, χορό και πολύ χιούμορ.

16.00
«Ψωμί, τότε που οι μύλοι … άλεθαν» Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη
διαδικασία παράγωγης ψωμιού. Θερίζουμε το σιτοβολώνα, αλέθουμε στο πέτρινο
αλώνι με το γαϊδουράκι, παράγουμε αλεύρι στο νερόμυλο και στους
παραδοσιακούς χερόμυλους και πλάθουμε ψωμί και το ψήνουμε στον ξυλόφουρνο
του πάρκου.
16.30
Κεραμική για παιδιά Τα παιδιά αποτυπώνουν τα βότανα της ελληνικής γης στον
πηλό.
17.00
Ας γνωρίσουμε τα παλιά επαγγέλματα - Ο Νερουλάς και ο Καρβουνιάρης Τα
παιδιά επισκέπτονται το μουσείο παλιών επαγγελμάτων και με εκπαιδευτικό και
βιωματικό τρόπο μαθαίνουν για τα παλιά επαγγέλματα του Καρβουνιάρη και του
Νερουλά.
Η μικρή μας φάρμα Τα παιδιά γνωρίζουν τα ζώα του πάρκου, τα ταΐζουν και
φωτογραφίζονται μ΄αυτά.

