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ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ... OLYMPIC CAMP!!!

Let's...Christmas MAZI!!

Η Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά της και οι καρδιές των παιδιών γεμίζουν με ανυπομονησία
για το Χριστουγεννιάτικο Olympic Camp του Ολυμπιακού μας Μουσείου! Για πρώτη φορά ένα
μαγικό και άκρως εορταστικό Christmas Olympic Camp οργανώνεται στην πόλη... το οποίο
υπόσχεται να πραγματοποιήσει τα όνειρα κάθε παιδιού!!
Οι σχολικές σάκες μένουν σπίτι και το Ολυμπιακό Μουσείο πλημμυρίζει από τις φωνές και τα
γέλια των μικρών του φίλων, στις πιο ονειρεμένες διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Με ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών για
άθληση, δημιουργία, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση και μάθηση μέσω της ανακάλυψης, το
Christmas Olympic Camp προτείνει αξέχαστες στιγμές απόδρασης... εντός της πόλης!
Οι πύλες του Μουσείου ανοίγουν στη διάρκεια των σχολικών διακοπών για παιδιά δημοτικού,
ηλικίας 6–12 ετών με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες επιθυμίες των παιδιών για την
εορταστική περίοδο. Σο Ολυμπιακό Μουσείο περιμένει τους μικρούς του φίλους να στολίσουν το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, να φτιάξουν τα δικά τους στολίδια, να παίξουν, να μαγειρέψουν και
να ονειρευτούν... να αποχαιρετίσουν μαζί τον παλιό χρόνο και να καλωσορίσουν τον καινούριο!
Οι τριήμεροι κύκλοι συναντήσεων του Christmas Olympic Camp υλοποιούνται σε σύγχρονες,
ειδικά διαμορφωμένες και φιλόξενες για την παιδική ηλικία εγκαταστάσεις, από τους
ειδικευμένους εκπαιδευτές και μουσειοπαιδαγωγούς του Ολυμπιακού μας Μουσείου.
Οι πύλες ανοίγουν στις 27 Δεκεμβρίου 2017. Ο πρώτος κύκλος του „Christmas Olympic Camp‟‟
πρόκειται να διεξαχθεί στις 27-29 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 3-5 Ιανουαρίου, από τις
8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι. Οι δύο κύκλοι προγραμμάτων είναι αυτόνομοι μεταξύ
τους και αποτελούνται από συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει!
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σμήμα
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
στο
2310968531
ή
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση: edu@olympicmuseum.org.gr

ΓΙΟΡΣΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ
Χριστούγεννα σημαίνουν ζεστασιά, παιχνίδι, εκπλήξεις και δώρα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το
Ολυμπιακό Μουσείο, που παρέα με τα ξωτικά του έχει ετοιμάσει απίστευτες εκπλήξεις για τους
μικρούς και μεγάλους του φίλους για τις ημέρες των γιορτών. Σα παιδιά των εργαστηρίων
“Μαγειρικής και Τγιεινής Διατροφής” του Ολυμπιακού Μουσείου ετοιμάζονται για τη μεγάλη
γιορτή, που θα γίνει το άββατο 23 Δεκεμβρίου στις 10:00 και θα υλοποιηθεί με την χορηγική
υποστήριξη της ΘΕΓΑΛΑ. Ελάτε να υποδεχθούμε όλοι μαζί τα μαγικά Χριστούγεννα! Ένα
μάθημα με Χριστουγεννιάτικες συνταγές θα γλυκάνει παιδιά και γονείς, οι οποίοι είναι οι επίσημοι
καλεσμένοι του εορταστικού, Χριστουγεννιάτικου πρωινού. Παραδοσιακές γεύσεις, νόστιμες και
υγιεινές θα ετοιμάσουν και θα σερβίρουν οι μικροί σεφ, ενώ οι γονείς τους θα περάσουν από
γαστρονομικές δοκιμασίες, στην κουζίνα του Ολυμπιακού Μουσείου.
Η δράση όμως δε σταματά εδώ. Σο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη έχει στηθεί και περιμένει γονείς
και παιδιά για να δημιουργήσουν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια του δέντρου του Ολυμπιακού
Μουσείου, να ανταλλάξουν ευχές και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά,
με τις νέες γαστρονομικές περιπέτειες του Εργαστηρίου Μαγειρικής και Τγιεινής Διατροφής του
Ολυμπιακού Μουσείου, για παιδιά 6-12 ετών.

