
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

                              27 Οκτωβρίου – 15 Δεκεμβρίου 

«Στου λιοτριβιού τις μυρωδιές…» 
 

 Επίσκεψη στους καταπράσινους ελαιώνες του Πάρκου! 

 Μεταφορά του φρεσκοκομμένου καρπού στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία! 

 Εργασίες στο λιοτρίβι ώσπου να τρέξει το λάδι στα πήλινα πιθάρια! 

 Επίσκεψη στο εργαστήρι παρασκευής αγνού σαπουνιού από ελαιόλαδο 

 Συμμετοχή σε εργαστήρι βρώσιμης ελιάς! 

 Εργαστήρι λιόψωμου και ψήσιμο στον ξυλόφουρνο! 

Η δημοφιλέστατη εκπαιδευτική δραστηριότητα «Στου λιοτριβιού τις μυρωδιές…», εντάσσεται στα 
Διεθνώς Αναγνωρισμένα και Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διοργανώνει εδώ και 
πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία το Πολιτιστικό Πάρκο. Το πρόγραμμα επισκέπτονται κάθε χρόνο 
εκατοντάδες μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα! 

Μοναδική εμπειρία για όλους η χρήση των παραδοσιακών ελαιοτριβείων και τα στάδια  
παραγωγής ελαιόλαδου μέσα από την ομαδική δουλειά, η μάθηση τρόπων και συνταγών για αγνό 
σαπούνι από ελαιόλαδο μα και η παρασκευή βρώσιμης ελιάς. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 
περίπου 1 ώρα & τριάντα λεπτά. 

Η τιμή ορίζεται στα 6€! Προαιρετικά βόλτα με το τρενάκι με επιπλέον 2€. 

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι το Πολιτιστικό Πάρκο δέχεται επισκέψεις στο χώρο του 

καθημερινά και παρουσιάζει τις βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 

 

 Η Εποχή των Δεινοσαύρων 
 Μικροί Εξερευνητές της Φύσης (Β’ έως Ε’ 

Δημ.) 
 Φυσικό Περιβάλλον: Παρατηρώ, 

Ανακαλύπτω, Δρω (Στ’ Δημ. έως 
Γυμνάσιο) 

 Παλιά Επαγγέλματα 
 Έλα να παίξουμε όπως τότε (Νηπ. έως Α’ 

Δημ.) 

 Παιχνίδια του χθες (Β’ έως Στ’ Δημ.) 
 Τρυγοπάτι 
 Οι Φίλοι μας τα Βότανα (Νηπ. έως Α’ 

Δημ.) 
 Βότανα και Μυρωδικά (Β’ έως Στ’ Δημ.) 
 Ψωμί “Τότε που οι Μύλοι … Άλεθαν” 
 Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού 

 

Επισκεφθείτε μας στο Facebooκ: https://www.facebook.com/politistikoparko 

Site: www.politistikoparko.com  - E-mail: info@politistikoparko.com 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - 16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο – Κερατέα 

Τηλεφωνικό κέντρο: 22990 - 42100  

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ – Αγ. Ισιδώρου 35 (είσοδος) & Σαρανταπήχου 5 

Τηλ. 210 9211812 & 210 3647200 
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