ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ
Σο Μικρό Μουςείο τθσ Πάρνθκασ γιορτάηει
τθν Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ 2010

Ακινα, 26 Μαΐου, 2010. – Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ 2010, το Μικρό
Μουςείο τθσ Πάρνθκασ προςκαλεί μικροφσ και μεγάλουσ τθν Κυριακι 6 Ιουνίου 2010 ςτουσ
χϊρουσ του, από τισ 11 το πρωί μζχρι τισ 3 το μεςθμζρι, να ςυμμετάςχουν ςε παιχνίδια και
δράςεισ με μόνα εφόδια τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.
Το κζμα τθσ φετινισ Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ είναι θ Βιοποικιλότθτα. Τα είδθ είναι
ςε απειλι, και θ εξαφάνιςι τουσ ςυνδζεται με τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Το Μικρό
Μουςείο τθσ Πάρνθκασ φιλοδοξεί να ςτείλει το μινυμα για τον κίνδυνο που διατρζχουν
χιλιάδεσ είδθ ςε όλο τον κόςμο από τθν μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ και τθν αλλαγι του
κλίματοσ, τονίηοντασ ζτςι τθ ςθμαςία τθσ δικισ μασ ςτάςθσ για αλλαγι.
Σε μια προςπάκεια να ςυνδυαςτεί θ ψυχαγωγία με τθ γνϊςθ, οι μικροί μασ φίλοι καλοφνται να
ςυμμετάςχουν ςε δράςεισ όπωσ:
-

Παηλ δαπζδου: Τα παιδιά κα ςυναρμολογιςουν ζνα παηλ διαςτάςεων 3Χ3μ το οποίο
αναπαριςτά τθν καφζ αρκοφδα.

-

Παιχνίδι «Βρεσ το ίχνοσ μου!»: Τα παιδιά κα πρζπει να ταιριάξουν τισ φωτογραφίεσ
απειλοφμενων ειδϊν με τα ίχνθ που αντιςτοιχοφν ςτο κακζνα.

-

Καλλιτεχνικό εργαςτιρι: Με ηωγραφικι και πλαςτελίνθ, οι μικροί μασ φίλοι κα
δοκιμάςουν να «ηωντανζψουν» επαπειλοφμενα είδθ

-

Παιχνίδι διαχωριςμοφ αντικειμζνων: Αντικείμενα που ανακυκλϊνονται κα ανακατευτοφν
με μθ ανακυκλϊςιμα υλικά και ςτθ ςυνζχεια τα παιδιά κα πρζπει να τα διαχωρίςουν.

-

Re-use: Το παιχνίδι που απαιτεί τθν περιςςότερθ φανταςία! Οι μικροί επιςκζπτεσ
καλοφνται να μετατρζψουν αντικείμενα που κα πετοφςαν ςε χριςιμα αντικείμενα.

-

Mini Cinema: Ζνα παλιό βαγόνι τελεφερίκ ζχει διαμορφωκεί ειδικά, και οι επιςκζπτεσ
μποροφν να παρακολουκιςουν μία 4λεπτθ ταινία του Αρκτοφρου για τθν καφζ αρκοφδα.

-

Χώροσ κθπουρικισ: Όλοι οι επιςκζπτεσ κα φυτζψουν το παρτζρι τουσ, που κα πάρουν ςτο
ςπίτι να ομορφφνουν το μπαλκόνι ι τθν αυλι τουσ.

-

Βόλτα ςτο Δρυμό: Εκπαιδευτζσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Πάρνθκασ κα
πραγματοποιιςουν ςφντομεσ διαδρομζσ μζςα ςτο Δρυμό φζρνοντασ τουσ επιςκζπτεσ ςε
επαφι με τουσ κθςαυροφσ του βουνοφ.

Τζλοσ, το Μικρό Μουςείο τθσ Πάρνθκασ υποςτθρίηει το ςχολικό διαγωνιςμό για τθν «Πράςινθ
Σθμαία» που κεςπίηει φζτοσ για πρϊτθ φορά ο Διμοσ Αχαρνϊν. Τα ςχολεία τθσ περιοχισ,
μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, κα αναδείξουν τθ ςχολικι
μονάδα με το καλφτερο οικολογικό αποτφπωμα ςτθν οποία κα απονεμθκεί θ «Πράςινθ
Σθμαία» του Διμου. Τθν απονομι κα κάνει ο Διμαρχοσ Αχαρνϊν, κ. Παναγιϊτθσ Φωτιάδθσ.
Το Μικρό Μουςείο τθσ Πάρνθκασ λειτουργεί ςτο ςτακμό αφετθρίασ του τελεφερίκ τθσ
Πάρνθκασ, κακθμερινά και τα Σαββατοκφριακα, μεταξφ 10:00-18:00, με δωρεάν είςοδο. Το
Μουςείο είναι μία πρωτοβουλία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Πάρνθκασ και τθσ
Regency Entertainment.
«Η λφςθ είναι τϊρα, εδϊ, ςτα χζρια μασ. Θζλουμε να γιορτάςουμε, να ενθμερωκοφμε, να
αλλάξουμε ςτάςθ και να δϊςουμε το μινυμα με πρωταγωνιςτζσ τα παιδιά, γιατί αυτά είναι θ
ελπίδα μασ για ζνα καλφτερο αφριο» διλωςε θ κυρία Δζςποινα Γιαννοφλθ, Διευκφντρια
Επικοινωνίασ και Εταιρικϊν Υποκζςεων του ομίλου Regency.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να καλείτε τθν κ. Αφροδίτθ Μποντηϊρλου, 210 6149800

