
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Εργαστήρια Νοεμβρίου 

 για παιδιά για εφήβους και ΕΝΗΛΙΚΕΣ μαζί 

 

 

 

Μετά τη λειτουργία της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού», ξεκινάει στη 

1 το μεσημέρι ένα εργαστήρι σχεδιασμένο για να συμμετέχουν παιδιά, έφηβοι και 

ενήλικες μαζί! 

 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 «Η Ζήλια μέσα από ένα παραμύθι!» 

για παιδιά 5 -10 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

Το είδα, μου αρέσει, το θέλω, δεν το έχω, κάποιος άλλος το έχει 

και… ξεκινάει η απογείωση! 

Στον κόσμο τον παραμυθιών θα γνωρίσουμε από τι η ζήλια … 

αποτελείται και τι έχει να μας πει! 

Μέσα από την παραμυθοϊστορία 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: 3, 10 & 11 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά 5-10 χρονών και ενήλικες μαζί 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 



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) 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 «Θυμώνω όταν … δεν με ακούν!» 

για όλους 5-115 χρονών 
 

Μια βασιλοπούλα νιώθει πως η επιθυμία της δεν ακούγεται, 

πως θέλει άλλα από αυτά που της επιβάλλουν και… θυμώνει! 

Κλείνεται στον εαυτό της και τη σιωπή της. 

Ποιος θα την κάνει να μιλήσει ξανά; 

Ίσως η μαγεία του παραμυθιού… 

Ένα εργαστήρι αφήγησης, όπου τα παραμύθια ζωντανεύουν 

με κιθάρα, τραγούδι, κρουστά όργανα. Μικροί και μεγάλοι 

μαζί, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μαγεία των 

παραμυθιών. 

Ημερομηνία: Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά 5 έως 115 χρονών και ενήλικες μαζί 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

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) 

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

«Η Ζήλια μέσα από μια ιστορία!» 

για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

Ποιός συνάντησε τη ζήλια και δεν τη φοβήθηκε;  

Ποιός συνάντησε τη ζήλια και δεν φοβήθηκε τον εαυτό του; 

Ποιός δε συναντά τη ζήλια ποτέ του; 

Ποιός συναντά τη ζήλια μόνο στο διπλανό του; 

Ποιός συναντά τη …, πως την είπαμε; 

Ο γέρο μάγος λέει ότι η ζήλια έχει δύναμη μαγική και μπορεί να 

φωτίσει … 

Μέσα από τις ιστορίες που έχει σχεδιάσει το Μουσείο Συναισθημάτων παιδιά και έφηβοι 

από 10 έως 15 χρονών και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αξία που 

έχει κάθε συναίσθημα στη ζωή μας αξιοποιώντας τα σύμβολα και τις διαδρομές που 

ακολουθούν οι ήρωες στις ιστορίες. 

Ημερομηνίες: Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και επαναλαμβάνεται τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: 17 & 24 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 



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) 

 

 

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
 «Ζήλια= Θυμός + ;» 

για παιδιά 7-12 χρονών και ενήλικες μαζί 

Τι είναι η ζήλια;  

Τι χρώμα έχει; 

Τι σχήμα έχει; 

Τι σχέση έχει ο θυμός με τη ζήλια; 

Είναι δυνατόν η ζήλια να κρύβει μια επιθυμία; 

Ένα δημιουργικό εργαστήριο για να ανακαλύψουμε τη μυστηριώδη 

σχέση της ζήλιας του θυμού και της επιθυμίας! 

Ο σκοπός των εργαστηρίων με θέμα τον εαυτό μου, είναι να 

ενθαρρύνουν μικρούς και μεγάλους να γνωριστούν και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό 

τους και τον κόσμο των συναισθημάτων με έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο μέσα από το 

παιχνίδι, τη ζωγραφική, τα παραμύθια, τα χρώματα, τους ήχους! 

Ημερομηνίες: Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά 7 έως και 12 χρονών και ενήλικες μαζί 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

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) 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ  

Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 «Η Ζήλια πίσω από το Θυμό!» 

για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

 

Θυμός + χ = Ζήλια. 

Για να βρούμε τη σχέση που έχει η ζήλια με το θυμό θα 

ανακαλύψουμε ποιός είναι ο άγνωστος χ. 

Τα στοιχεία μας περιμένουν στην έκθεση του μουσείου. 

 

Το Μουσείο Συναισθημάτων σχεδίασε το εργαστήρι με 

θέμα τις «εξερευνήσεις του Θυμού!» για να δώσει τη 

δυνατότητα στο τέλος κάθε μήνα να ανακαλύπτουμε τη 

σχέση που έχει ο θυμός με άλλα συναισθήματα 

αξιοποιώντας κάποια από τα εκθέματα της έκθεσης του μουσείου «Στο Παλάτι του 

Θυμού!». 

 



Ημερομηνίες: Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά & εφήβους από 10-15 χρονών και ενήλικες μαζί 

Ώρα: 1μ.μ. έως 2μ.μ. 

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 διαδραστική έκθεση του Μουσείου Συναισθημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σκοπός της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού!», είναι να 

προσφέρει ερεθίσματα στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες που τα 

περιβάλλουν, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα  

 να επεξεργαστούν 

 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: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 

Ηλικίες: για παιδιά & για εφήβους από 5 έως και 15 χρονών και ενήλικες μαζί 

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

Είσοδος στην έκθεση: 4 ευρώ 
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