
 

                                                                                                                                                                              

 

                       ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

                              25  Αυγούστου –  25 Oκτωβρίου 
 
 

        “Τ Ρ Υ Γ Ο Π Α Τ Ι” 
 

 Το βιωματικό εκπαιδευτικό προγράμματα «Τρυγοπάτι» είναι ειδικά σχεδιασμένο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως Α’ Δημοτικού 

 και από Β’ έως Στ’ Δημοτικού. 
  

- Τρύγος ώριμων σταφυλιών από τους αμπελώνες του Πάρκου 

- Μεταφορά της σοδειάς στα πέτρινα πατητήρια 

- Πάτημα των σταφυλιών που τρυγήσαμε 

- Εμφιάλωση στο πέτρινο κελάρι του Πάρκου 

- Παρασκευή σταφιδόψωμου και ψήσιμο στον μεγάλο θολωτό ξυλόφουρνο 
 
Η δημοφιλέστατη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα ‘’ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ’’, εντάσσεται στα  
Διεθνώς Αναγνωρισμένα και Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πολιτιστικού  Πάρκου. 

 
Τα σπανιότατα μουσειακά εκθέματα ζωντανεύουν στα χέρια μικρών και μεγάλων! Μοναδική εμπειρία 
για όλους ο τρύγος των σταφυλιών, το πάτημα της σοδειάς στα παραδοσιακά πέτρινα πατητήρια αλλά 
και η εξοικείωση με μοναδικά και σπάνια αγροτικά εργαλεία του Αμπελουργού - Οινοπαραγωγού. Η 
διάρκεια του Προγράμματος είναι περίπου 1 ώρα & είκοσι λεπτά. 
 

Η  τ ι μ ή  ο ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ α  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.) 

 Ελιά – «Στου λιοτριβιού τις 
μυρωδιές…» 

 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 

 4 Εποχές (Νηπ. έως Α’ Δημ.)

 

 

Επισκεφθείτε μας στη Σελίδα μας στο Facebooκ: https://www.facebook.com/politistikoparko και στην 
ιστοσελίδα μας 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 

https://www.facebook.com/politistikoparko
http://www.politistikoparko.com/
mailto:info@politistikoparko.com

