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ΚΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Με τον Λέοντα στο Μουσείο
Οικογενειακή περιήγηση 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά

Με την οικογένεια στο μουσείο

Από πού να αρχίσουμε; 
Περνώντας την είσοδο ενός μουσείου με τα παιδιά σας σίγουρα θα έχετε αναρωτηθεί: Από πού να 
αρχίσουμε; Τι να δούμε; Τι να πούμε στα παιδιά; Ο οικογενειακός σάκος που κρατάτε στα χέρια 
σας σχεδιάστηκε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο: για να σας βοηθήσει να οργανώσετε την επίσκεψη με 
τρόπο ώστε να γίνει μια ευχάριστη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Μια χρήσιμη συμβουλή
Όταν πηγαίνετε σε ένα μουσείο, μην προσπαθείτε να τα δείτε όλα σε μια επίσκεψη. Τα παιδιά, 
ιδιαίτερα αν είναι μικρά, θα κουραστούν και είναι πολύ πιθανό να βαρεθούν.  

Έτοιμοι; 
Η περιήγηση που σας προτείνουμε έχει σχεδιαστεί σαν παιχνίδι αναζήτησης. Οδηγός σας θα είναι 
ο Λέων, το μαρμάρινο λιοντάρι του μουσείου.
Ανοίξτε τον οικογενειακό σάκο. μέσα θα βρείτε ένα τεύχος με δραστηριότητες, ένα φυλλάδιο για 
κάθε μικρό επισκέπτη, μολύβι, γόμα και μια βάση για να στερεώσουν τα παιδιά το φυλλάδιό τους.    
Μοιράστε σε κάθε μικρό επισκέπτη από ένα φυλλάδιο στερεωμένο στη βάση του και ένα μολύβι. 
Δείτε την κάτοψη του μουσείου, όπου σημειώνονται τα επιλεγμένα εκθέματα και η διαδρομή 
που σας προτείνει ο Λέων. Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη βοήθεια των 
φυλάκων. 

Η περιήγηση ξεκινά… 
...από την πρώτη αίθουσα όπου θα συναντήσετε τον Λέοντα. Σταθείτε μπροστά του και ξεκινήστε 
να διαβάζετε την ιστορία του.  Έπειτα προχωρήστε για να εντοπίσετε τα προτεινόμενα εκθέματα.   
Σταθείτε μπροστά σε κάθε έκθεμα και διαβάστε τη δραστηριότητα. Τα παιδιά,  αφού παρατηρήσουν 
το αντικείμενο, απαντούν στην ερώτηση.  Έπειτα συμπληρώνουν στο φυλλάδιό τους το γράμμα 
που συνοδεύει τη σωστή  απάντηση. (Δείτε τις λύσεις στην πίσω όψη της καρτέλας.)
Τα κείμενα με αυτό το σήμα προορίζονται για τα μεγαλύτερα παιδιά, αν θέλουν να μάθουν 
περισσότερα.
Στο τέλος της περιήγησης, αν τα παιδιά έχουν συμπληρώσει σωστά το φυλλάδιό τους, θα ανακα-
λύψετε ποιος… μαρμάρωσε τον Λέοντα!

 Καλή διασκέδαση
 



ΙΣΟΓΕΙΟ

Αίθουσα 9
Το αγοράκι κρατάει μια μπάλα (Ε)

Αίθουσα 8
Οι Αμαζόνες κρατούν ασπίδα (Ι)

Αίθουσα 10
Η διαφορά είναι ο τοίχος (Μ) που υπάρχει στη δεξιά εικόνα, ενώ δεν υπάρχει στην αριστερή.

Η καρτέλα των απαντήσεων

Αν σας δυσκόλεψε κάποια 
ερώτηση, βρείτε εδώ την 
απάντηση.

ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ

Αίθουσα 1
Τα μικρά αγάλματα παριστάνουν άνδρες και γυναίκες (Α)

Στην πλάκα με τα μέτρα βλέπουμε μισή οργιά (Ι)

Αίθουσα 2
Το αγγείο που κρύβεται πίσω από το ερωτηματικό είναι το Ο

Πάνω στο άρμα υπάρχουν δύο άνθρωποι (Γ)
Το μουσικό όργανο έχει κατασκευαστεί από καβούκι χελώνας (Λ)

 Στη βιτρίνα δεν υπάρχει παιχνίδι‐γάτα (Υ)
Το όπλο του πολεμιστή είναι η περικεφαλαία (Π)

Αίθουσα 4
Η Μικρή Άρτεμη φοράει τη φαρέτρα της (Τ)

Αίθουσα 5
Το αγαπημένο ζώο της Κυβέλης είναι το λιονταράκι (Η)

Αίθουσα 6
Το όνομα του νέου είναι Ιππόμαχος (Σ)


