
 
 
 

Εκπαιδευτικές εισηγήσεις  

Οι εισηγήσεις απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Προδημοτικής και της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όλες οι εισηγήσεις μπορούν να υλοποιηθούν με βαθμό 
δυσκολίας ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο, τις ικανότητες και δεξιότητες των 
μαθητών/τριών. 
 

 
 

     
 

 

 Συλλογή υλικού  από τα παιδιά. Μπορεί να περιλαμβάνει  έντυπο υλικό, 

βιβλία, χαρακτικά, αφίσες, σφραγίδες , εργαλεία, μελάνια, ταινίες κλπ. Θα 

μπορούσε να γίνει μια συζήτηση όσον αφορά το υλικό και τη χρήση του 

και να το κατατάξουν σε κατηγορίες 

 Παρουσίαση  υλικού από τον εκπαιδευτικό 

 Ιδεοθύελλα από λέξεις  

 Δημιουργία ιστοριών ή παραμυθιών. Με αφορμή μία ή περισσότερες 

εικόνες από αυτές που περιέχονται στη μουσειοσκευή ή  από επιλογές του 

εκπαιδευτικού και των παιδιών ή από λέξεις από την ιδεοθύελλα 

 Δημιουργία αφίσας για το μουσείο ή για κάποια εκδήλωση του μουσείου 

(π.χ. για την παρουσίαση κάποιας έκθεσης ή ενός σπουδαίου έργου) 

 Ονομασία ενός έργου από τα παιδιά  

 Παρατήρηση έργων από εικόνες ή σε ηλεκτρονική μορφή 

 Ιστός με δραστηριότητες που προτείνουν τα παιδιά 

 Προβολή ταινιών 

 Συνεντεύξεις 

 Παιγνίδι ρόλων 

 Ποιοι εργάζονται στο μουσείο 

 

 

 

Α. Προπαρασκευαστικό στάδιο (Προετοιμασία πριν από την επίσκεψη) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Κάρτες και εύρεση αντικειμένων και έργων στο μουσείο 

 Παιγνίδι χαμένου θησαυρού 

 Αναπαράσταση με το σώμα κάποιου έργου, ατομικά ή ομαδικά 

 Επιλογή του αγαπημένου έργου – αντικειμένου και παρουσίαση του στην 

ομάδα 

 Ατομική ή ομαδική ζωγραφική στον χώρο του μουσείου 

 Παιγνίδια και ερωτήσεις για τη χρήση των αντικειμένων 

 Παιγνίδια και ερωτήσεις για τις τεχνικές των έργων 

 Παιγνίδια και ερωτήσεις για τα χρώματα των έργων 

 Παιγνίδια φαντασίας για παράξενες χρήσεις ενός αντικειμένου ή για την 

απίστευτη ιστορία ενός χαρακτήρα από ένα έργο 

 Παιγνίδι ρόλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Βιωματικό στάδιο (Επίσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή) 

 



 

 

 

 

 Ατομική και ομαδική ζωγραφική με θέμα το μουσείο, τα αντικείμενα, τα 

έργα και τους χαρακτήρες μέσα από τα έργα 

 Δημιουργία εργαστηρίου χαρακτικής με τεχνικές της επιλογής των παιδιών 

και του εκπαιδευτικού 

 Δημιουργία χάρτη του μουσείου 

 Παιγνίδι ρόλων 

 Δημιουργία ενός «μουσείου» στην τάξη ή στον χώρο του σχολείου με 

υλικά που θα συλλέξουν τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός 

 Δημιουργία αφίσας για το δικό τους μουσείο 

 Ερωτηματολόγιο με θέμα το μουσείο 

 Συνέντευξη από έναν/μία χαράκτη/χαράκτρια 

 Πρόσκληση ενός καλλιτέχνη στο σχολείο 

 Δημιουργία ιστορίας ή παραμυθιού από τα χαρακτικά που θα 

δημιουργήσουν οι μαθητές 

 Έκθεση με έργα των παιδιών  

 Επιστροφή στο μουσείο για έκθεση με έργα των παιδιών 

 Δημιουργία ποιημάτων/ιστοριών για το αγαπημένο τους έργο 

 Δημιουργία ποιημάτων/ιστοριών για το δικό τους έργο ή το έργο κάποιου 

συμμαθητή/τριάς τους 

 Δημιουργία δικών τους σφραγίδων με διάφορα υλικά και τύπωμα 

 Τύπωμα σε χώρους του σχολείου  

 Τρισδιάστατες κατασκευές , ζωγραφική , πηλός , χαρακτική σε πηλό, 

κολλητική  

 Θεατρικά δρώμενα, κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, μασκώ 

Πολλές από τις δραστηριότητες του σταδίου εμπέδωσης μπορούν να γίνουν και 

χωρίς την επίσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, αν δεν υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα. 

Γ. Στάδιο εμπέδωσης (Προεκτάσεις και δραστηριότητες μετά από την επίσκεψη 

στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή ) 

 


