«Σάββατα με τους Επιστήμονες»
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα)
Σάββατο 20 Μαΐου 2017
«Τα μικρά πουλιά των θάμνων, τα φτερωτά ποντικάκια»
Τι κρύβεται συνήθως σε ένα μεγάλο ανθισμένο ασπάλαθο;
Γιατί τραγουδούν τα μικρά πουλιά;
Πού ζει ο Αιγαιοτσιροβάκος;
Ελάτε το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
για να γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για την παρουσία των μικρών πουλιών
στους θάμνους. Σας περιμένουμε ακόμη για να παίξουμε, να εξερευνήσουμε και να φτιάξουμε
κατασκευές!
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
11:00-12:00

Παρουσίαση-συζήτηση με θέμα «Τα μικρά πουλιά των θάμνων, τα φτερωτά
ποντικάκια» με το Μιχάλη Δρετάκη, Μ.Sc. Βιολόγο – Ορνιθολόγο του ΜΦΙΚ.

12:00-14:00

«Στο Εργαστήριο του Επιστήμονα». Βλέπουμε τα μικρά πουλιά των θάμνων, εξηγούμε
την οικολογική τους θέση και το διαιτολόγιό τους.

12:00-14:00

«Παίζουμε με τα… φτερωτά ποντικάκια των θάμνων». Η μικρή Καρδερίνα, μας
διηγείται την ιστορία της και μας γνωρίζει τους μικρούς της φίλους.
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου
(για ηλικίες από 4 μέχρι και 7 ετών).

12:00-14:00

«Οι μικροί Ορνιθολόγοι εξερευνούν…». Τα παιδιά, σε ρόλο Ορνιθολόγου,
ανακαλύπτουν τα μικρά πουλιά και στη συνέχεια τα παρατηρούν και καταγράφουν τα
χαρακτηριστικά τους.
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου
(για ηλικίες από 8 ετών και πάνω).

12:00-14:00

Στον Ερευνότοπο, με χαρτοκοπτική, κολάζ και χρησιμοποιώντας φυσικά ή
ανακυκλώσιμα υλικά και μπόλικο χρώμα, φτιάχνουμε διάφορες κατασκευές με μικρά
πουλιά (για όλες τις ηλικίες).

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη
των παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Γενική είσοδος 5€
Δωρεάν είσοδος για:
 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης»
 Παιδιά κάτω των 4 ετών και ΑμεΑ
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630, fax: +30 2810-393636
e-mail: info@nhmc.uoc.grhttp://www.nhmc.uoc.gr : Natural History Museum of Crete

