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Ιδέες  για το σαββατοκύριακο  

 
Ideas for the weekend

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 
THE STUDENTS OF THE 1ST GRADE PROPOSE…



Ελάτε στον Ελληνικό κόσµο και ταξιδέψτε…  
Come to the “Hellenic Cosmos”  Cultural Centre 



…στη χώρα των δεινοσαύρων!!! 
…to dinosaur land!!! 

Εµείς πήγαµε και 
περπατήσαµε ανάµεσα τους.  
Ήταν φοβερά!!! Κινούνταν, 
άνοιγαν το στόµα τους και 
κουνούσαν τις ουρές τους. 

We went there and walked 
among them. It was 
awesome!!! They moved, 
they opened their mouths 
and moved their tails. 
 





Βγάλαµε φωτογραφίες… λίγο τροµακτικές…  
We took some photos… they were a bit scary…



Να µην το χάσετε!!! 
                       Don’t miss it!!!

! Είδαµε 30 είδη 
δεινοσαύρων, και µάθαµε 
πότε έζησαν και τι έτρωγαν. 

! We saw 30 dinosaur 
species and learnt when 
they lived and what they 
ate.



“Around the World in Eighty Days” 
Musical performance 

MEGARON FOR CHILDREN - CHILDREN’S SPECTACLE

A thrilling theatrical adventure for travellers 
of all ages… 
The exciting Around the World in Eighty 
Days by Jules Verne 
is returning to the stage of The Megaron. 
A musical-theatrical performance for young 
and old alike, featuring a big cast 
with action and humour, live music and 
video sequences.

Megaron – The Athens Concert Hall 

 Every day performances for schools 
Special group bookings for schools:  
Tel. no: 210.86.68.572 & 210.86.58.902 

Tel. & fax no: 210.86.65.144



 
“Ο γύρος του κόσµου σε 80 µέρες” 

 
Ένα συναρπαστικό θεατρικό ταξίδι για µικρούς και 

µεγάλους ταξιδευτές…  

Η παράσταση που ανεβαίνει στο Μέγαρο, σε 
σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη και θεατρική 
διασκευή Γιώργου Γαλίτη, ζωντανεύει την 
ατµόσφαιρα του µυθιστορήµατος του Βερν: 
µοντέρνα, πολυδύναµη, δροσερή, µε 
εντυπωσιακούς ρυθµούς και χιούµορ, κίνηση, 
χορό και δράση, ζωντανή µουσική και 
τρισδιάστατες βιντεοπροβολές.

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 
115 21 Αθήνα  
Τηλ.Εισιτηρίων: 210 7282333  

B3 Class



Peter Pan On Ice
 

Peter Pan is here! 

The spectacular show with leading dancers on the ice 
premieres on 18th December! 

The best Christmas present for children and the whole family! 

PETER PAN ON ICE  with the Russian Ice Stars 

14- 18 December  2016 & 6-8 January 2017 

  

Tae Kwon Do Stadium, Arena & Sports Venue 

 Palaión Fáliron, Attiki, Greece



                               
B3 Class

Ο Πίτερ Παν είναι εδώ!  
Η πρεµιέρα της πιο 
φαντασµαγορικής παράστασης 
στις 18 Δεκεµβρίου! 
Ένα λαµπερό υπερθέαµα µε 
κορυφαίους χορευτές στον πάγο! 
Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο 
δώρο για τα παιδιά και όλη την 
οικογένεια! 
PETER PAN ON ICE  µε τους 
Russian Ice Stars 

14 -18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & 6-8 
Ιανουαρίου 2017 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ



Using your imagination as a "magic carpet",   
you too can travel to the fascinating world of 

Greek mythology and watch the play: 

“The Labors Of Hercules” 
At the Michael Cacoyannis Foundation (KIVOTOS 

Stage), directed by Karmen Rouggeri.  

http://www.mcf.gr 

  

With fairytale but also exact data for the life, 
the labors, the establishment of the Olympic 
Games and the transition to Olympus of the 

Hero who symbolizes rebirth and man's 
passage from the standard of physical vigor 

to Spirituality and Greek Morals.

http://www.mcf.gr/


Με "µαγικό χαλί" τη φαντασία 
µπορείτε να ταξιδέψετε κι εσείς 
στον συναρπαστικό κόσµο της 
ελληνικής µυθολογίας και να 
παρακολουθήσετε τη θεατρική 
παράσταση: 
" Οι άθλοι του Ηρακλή" 
στο Ίδρυµα Μιχάλης 
Κακογιάννης σε σκηνοθεσία της 
Κάρµεν Ρουγγέρη. 
Θέατρο "Κιβωτός" 
Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος  
τηλ. 2155508270   
 
C3 Class 



Visiting a museum

Cycladic Museum      https://www.cycladic.gr/ 

• Ο Κυκλαδικός πολιτισµός άνθισε στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου κατά την Πρώιµη Εποχή του 
Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Το ΜΚΤ διατηρεί µια από τις σηµαντικότερες και πληρέστερες συλλογές 
κυκλαδικών αρχαιοτήτων στον κόσµο, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα µαρµάρινων ειδωλίων και 
αγγείων, χάλκινων όπλων και εργαλείων καθώς και κεραµικής όλων των φάσεων της 
Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. 

  

• The Cycladic civilization flourished on the islands of the central Aegean during the Early Bronze 
Age (3rd millennium BC). The MCA maintains one of the largest and most complete collections of 
Cycladic antiquities in the world, with representative samples of marble figurines and vases, 
bronze weapons and tools and pottery of all phases of the Early Cycladic period.

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0hsaT9q_QAhUIxxQKHZViBgYQFgghMAA&url=https://www.cycladic.gr/&usg=AFQjCNHrt-TIwkV-FxXoAqJyy2UfRg03zA
https://www.cycladic.gr/


Educational programmes 
The programmes are aimed at students of Primary and Secondary 

Education, function on a daily basis and are designed to cross-contact of 
the children with the ancient culture, but also the Museum in general.



Οι φίλοι µου, τα ειδώλια  
Τα παιδιά, ανακαλύπτοντας τα µαρµάρινα ειδώλια του Μουσείου, κάνουν την πρώτη 
τους γνωριµία µε την κυκλαδική τέχνη και την καθηµερινή ζωή στις Κυκλάδες την 3η 

π.Χ. χιλιετία.

My friends, the figurines                         
By discovering the Museum’s marble figurines, children become acquainted for 
the very first time with Cycladic art and the Cycladic daily life during the 3rd 

century B.C.



Cycladic Museum      https://www.cycladic.gr/

D1 Class

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0hsaT9q_QAhUIxxQKHZViBgYQFgghMAA&url=https://www.cycladic.gr/&usg=AFQjCNHrt-TIwkV-FxXoAqJyy2UfRg03zA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0hsaT9q_QAhUIxxQKHZViBgYQFgghMAA&url=https://www.cycladic.gr/&usg=AFQjCNHrt-TIwkV-FxXoAqJyy2UfRg03zA
https://www.cycladic.gr/


Have fun!  
 

Καλή διασκέδαση!

4ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας 
4th Primary School of Glyfada


