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ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ…
ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα με τον πιο
χαρούμενο και παραμυθένιο τρόπο, για 16η χρονιά!!! Μια φαντασμαγορική γιορτή, με πολλές
δημιουργικές και νόστιμες εκπλήξεις ετοίμασαν οι μικροί φίλοι του Μουσείου για όλους τους
καλεσμένους τους.
Οι λιλιπούτειοι σεφ του “Εργαστηρίου Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής” και οι “Μικροί
Εξερευνητές εν Δράσει” οργάνωσαν περιπετειώδεις σταθμούς δραστηριοτήτων, που
απογείωσαν το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα! Η γιορτή ξεκίνησε στην εκπαιδευτική κουζίνα του
Ολυμπιακού Μουσείου, όπου τα παιδιά ζύμωσαν χριστουγεννιάτικα μπισκότα και λαχταριστά
τυροπιτάκια, με το πεντανόστιμο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο, ξετρελαίνοντας μικρά και μεγάλα
παιδιά.

Οι μικροί εξερευνητές έδωσαν το παράγγελμα των δημιουργικών εξερευνήσεων και
ανακάλυψαν την τέχνη του origami στο “παιχνιδοεργαστήριο”, φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικα
στολίδια, έμαθαν τα μυστικά της ρομποτικής βοηθώντας τον Άι-Βασίλη να στείλει τα δώρα του
και έζησαν τη μαγεία του παιχνιδιού με την Ολυμπιονίκη Σόφτμπολ Ιωάννα Μπούζιου.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την απονομή των διπλωμάτων του εργαστήριου Μαγειρικής και
Υγιεινής Διατροφής στους μικρούς σεφ, από τον κ. Δημήτρη Μανάρη της εταιρείας FAMILY
FOOD και του ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο.

ΟΙ “ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΚΑΙ
“ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ” ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, οι “Μικροί Εξερευνητές εν Δράσει” και το “Εργαστήριο Μαγειρικής
και Υγιεινής Διατροφής”, τα καινοτόμα εργαστήρια για παιδιά 6-12 ετών του Ολυμπιακού
Μουσείου, δίνουν το παράγγελμα της εκκίνησης για τη νέα Ολυμπιακή χρονιά 2020 και
υπόσχονται να απογειώσουν τα σαββατιάτικα πρωινά μας.
Με βασική αρχή τη βιωματική μάθηση και τη χαρά της ανακάλυψης της γνώσης, οι “μικροί
εξερευνητές” γνωρίζουν τον κόσμο της άθλησης, του πολιτισμού, της τεχνολογίας και της τέχνης,
με εκκίνηση την Ολυμπιακή ιστορία. Σε κάθε συνάντηση, τα εκθέματα του Μουσείου δίνουν το
κατάλληλο ερέθισμα για να ξεκινήσει κάθε φορά και μια νέα περιπέτεια εξερεύνησης σε
διαφορετικούς τομείς της γνώσης και της δημιουργίας. Ρομποτική, εικαστικά, κατασκευές,
animation, μαγειρική, παραδοσιακές τέχνες, πειράματα και αθλήματα εξάπτουν τη φαντασία των
παιδιών και συνθέτουν ένα πολυδιάστατο και διαθεματικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών συναντήσεων. Παράλληλα, οι “μικροί σεφ” πειραματίζονται με ευφάνταστες γεύσεις
και πρωτότυπες λιχουδιές, που συστήνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με την καθοδήγηση του σεφπαιδαγωγού του Ολυμπιακού Μουσείου στην ειδικά διαμορφωμένη για παιδιά εκπαιδευτική
κουζίνα.
Οι “Μικροί Εξερευνητές εν Δράσει” και το “Εργαστήριο Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής” θα
ξεκινήσουν τις συναντήσεις τους, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, 10:00-12:00 και θα
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο μέχρι τέλος Μαΐου.

Τα εργαστήρια του Ολυμπιακού Μουσείου απευθύνονται σε παιδιά 6-12 ετών.
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα
2310968531-2
ή
στην
ηλεκτρονική
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
στο
διεύθυνση: edu1@olympicmuseum.org.gr
Save the date!!!
Σάββατο 11 Ιανουαρίου, 10:00 - 12:00

Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο
Ολυμπιακό Έτος 2020!!!
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