
Τα παιδιά στην κουζίνα



20/11 Τα παιδιά στην κουζίνα, 13ο Λύκειο, Εθ. Aμύνης 26
Διάρκεια Αίθουσα 1:

Κατασκευές : 
Αίθουσα 2:
Μαγειρέματα :

Αίθουσα 3:
Παιχνίδια :

Αμφιθέτρο :
Θεατρικές-Μουσικές
Παραστάσεις :

11:00’ –12.00’ Αχτενιστα Πινέλα
Εικονικό γεύμα : μια
σύνθεση τριών
διαστάσεων

Μαρμίτα
Η Σμαράγδα Μακρή
δημιουργεί με τα παιδιά
σουβλάκια φρούτων
«ντυμένα» με
σοκολατένιες λιχουδιές

Σχεδία στην Πόλη : 
Επιδαπέδιο παιχνίδι με
δοκιμασίες γύρω από τη
γεύση και την τροφή

11:00 – 11: 30 
Κοπερτι : Τάξη Νήπιων
«Ο χορός της διατροφής»

12:15’ – 13:00’ Παιδικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
“πες μας τι και πως τρως, 
να σου πούμε πώς
περνάς», τα παιδιά
γεμίζουν δικό τους πιάτο
και να δημιουργήσουν
έναν πίνακα ζωγραφικής..

Noesis : 
«Η επιστήμη στην
κουζίνα σας»
Γνωριμία με τους νόμους
της Φυσικής και της
Χημείας με τον πιο
«νόστιμο» τρόπο.

Αρκτούρος : 
Δημιουργία μίας μεγάλης
επιδαπέδιας αρκούδας -
παζλ με τροφές και
παιχνίδι

12:00-12:45
Μουσικομαγειρέματα με
τον Ευτύχη Μπλέτσα

13:00 – 14:00
Πείραμα
«Μουσική με κουζινικά»

13:15- 14.00 Αμερ. Γεωργική Σχολή: 
«Το χρωματιστό
καλαμπόκι» & 
«Ζωγραφισμένα Αυγά & 
κατασκευή θηκών»

Sugarella
Η Χριστίνα Κάκκου και τα
παιδιά πλάθουν και
στολίζουν μικρές και
μεγάλες τρουφίτσες

Gamecraft
Παιχνίδι ανακάλυψης
γεύσεων (blindfolded)

14: 15 – 15:00’
Ιωάννα Μαμακούκα
«Καρατοπάντζαρο, 
Ντοματόπρασσο, 
Μαϊντανομαρούλι και 1 
κρεμμύδι λείπει (Λύπη?)

13:00’ – 14:30’
«Σήμερα τρώμε με τους φίλους μας» Τραπεζαρία για παιδιά στον 1ο όροφο του σχολείου. 
Οργάνωση παιχνιδιού – γεύματος με υγιεινά εδέσματα για τα παιδιά σε συνεργασία με τη Σχεδία στην Πόλη και με την ευγενική
προσφορά επαγγελματίων του κλάδου : Εστία Αρτοποιία, Φ. Μπαντή Παραδοσιακό Εργαστήριο Μπουγάτσας, Chef stories
Homemade cooking service, Mama’s Taper Παραδοσιακή κουζίνα, Petit Gateau Ζαχαροπλαστείο, Saltsa Grill Bar.

Έκθεση έργων των παιδιών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Παίζω, Μαθαίνω, Δημιουργώ» του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης με θέμα “Πες μου μία λέξη με αφορμή τη γεύση».



Παράλληλες Εκδηλώσεις
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
12/11 απόγευμα
Εργαστήρι σοκολάτας με την Μ. Αποστολίδου

Μαρμίτα
11&12/11, 18&19/11, 25&26/11
Μαθήματα μαγειρικής για παιδιά με την Σμαράγδα Μακρή
Παρασκευή απόγευμα και Σάββατα πρωί & απόγευμα, παιδιά ηλικίας 3-5 ετών & 6-9 ετών

Παραμικρό-εργαστήρι δημιουργίας και μάθησης
12/11 & 26/11, 17:00-19:00
Λαχανοτυπίες : Εκτυπώσεις σε χαρτί και ύφασμα, στάμπες από λαχανικά, ακόμα και εκτυπώσεις στο αγαπημένο T-shirt. Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών

Χώρος Άθλησης Fitness Lifestyle (Σοφούλη)
16/11, 20.00’-21.00’
Ομιλία από την Ελπίδα Τσίντσιφα με θέμα Παιδί : Άσκηση και Διατροφή

Noesis
26/11 απόγευμα, 2 παρουσιάσεις, στις 16:00’ και 18:00’
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων»

Noesis
Σάββατο και Κυριακή 3 παρουσιάσεις ανά ημέρα : 4&5/11, 12&13/11, 19&20/11, 26&27/11
Εκπαιδευτικά Προγράμματα NOESIS «Η επιστήμη στην Κουζίνα σας» : η κουζίνα μετατρέπεται σε «επιστημονικό εργαστήριο», όπου πειράματα με λάδι, 
ξύδι, αυγά και πατάτες γίνονται αφορμή για γνωριμία με το μαγευτικό κόσμο της Φυσικής και της Χημείας

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
27/11 πρωί, 4 ομάδες των 10 παιδιών (+10 γονιών) διάρκειας 2 ωρών, 10:30 – 15:00
Από το αγρόκτημα στο πιάτο μας.
Ξενάγηση στους χώρους της Σχολής (με πλατφόρμες), στο λαχανόκηπο, στο γαλακτοκομείο, στο μαγαζάκι, στο εργαστήριο μαγειρικής ακολουθώντας την
διαδρομή του αυγού, του γάλακτος και των λαχανικών.

Πείραμα Πολυχώρος εκδήλωση στο Partizan
27/11 , 11:30 – 13:30 
Workshop δημιουργικής μαγειρικής, τα παιδιά μαγειρεύουν για τους γονείς τους


