
 

 

                              

 

 

 

 

 

 
 

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Την περίοδο των Πασχαλινών διακοπών, το Μουσείο Συναισθημάτων θα είναι 

ανοιχτό για το κοινό κάθε μέρα, για να εξερευνήσουν παιδιά, έφηβοι και ενήλικες 

μαζί, τη διαδραστική έκθεση «Στο Παλάτι του Θυμού!» και να συμμετέχουν στα 

Πασχαλινό- Ανοιξιάτικα εργαστήρια του μουσείου! 

Το Μουσείο θα είναι κλειστό τις επίσημες αργίες  

 (26, 27, 28, 29 Απριλίου και 1 Μαΐου 2019). 
 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ - ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  

 «Συναισθήματα & Άνοιξη στον Κόσμο των Παραμυθιών!» 

για όλους από 5-115 χρονών 

 

Μετά τη λειτουργία της διαδραστικής έκθεσης  

«Στο Παλάτι του Θυμού!», ξεκινάει κάθε μέρα στη 1 το 

μεσημέρι ένα Πασχαλινό - Ανοιξιάτικο εργαστήρι 

σχεδιασμένο για να συμμετέχουν παιδιά, έφηβοι και 

ενήλικες μαζί! 

 

Ένα Πασχαλινό-ανοιξιάτικο εργαστήρι για την αξία και το 

φως που μπορούν να μας χαρίζουν τα συναισθήματα. 

Ακολουθούμε τον ήρωα στον κόσμο των παραμυθιών και ανακαλύπτουμε μαζί του!!! 

 

Μέσα από το παραμύθι  που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων, από την πορεία 

του ήρωα και από τα σύμβολα στον κόσμο των παραμυθιών μικροί και μεγάλοι έχουμε την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ερωτήματα και απαντήσεις ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο, 

σύμφωνα με τη δική του ανάγκη. 

 

Ημερομηνίες: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: 22, 23, 24, 25 & 30 Απριλίου 2019  και 2, 3, 4 Μαΐου 2019 

Ηλικίες: για όλους από 5 έως 115 χρονών 

Ώρα: για όλους από 5 έως 115 χρονών 

Είσοδος εργαστηρίου: για την είσοδο στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας χωρίς 

να γίνονται κρατήσεις. 

Εισιτήριο εργαστηρίου: 8 ευρώ (στην τιμή των εργαστηρίων προσφέρεται και η είσοδος 

στην έκθεση του μουσείου) 



 

 

Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Την περίοδο των Πασχαλινών διακοπών η διαδραστική έκθεση «Στο Παλάτι του 

Θυμού!» θα είναι κάθε μέρα ανοιχτή για το κοινό, προσφέροντας ερεθίσματα στα 

παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες που τα περιβάλλουν, μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα:  

 να παίξουν 

 να εξερευνήσουν 

 να γνωρίσουν καλύτερα το συναίσθημα του θυμού και  

 να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν τη ζωτική του 

ενέργεια! 

 

Ημερομηνίες για το ελεύθερο κοινό: 22, 23, 24, 25 & 30 Απριλίου και 2, 3, 4 Μαΐου 2019 

Ηλικίες: ενήλικες και παιδιά 5 έως και 15 χρονών 

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 10π.μ. έως 1μ.μ.  

Είσοδος στην έκθεση: 4 ευρώ 
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