Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις,
μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22668838
(Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Ξεναγήσεις), ext. 109 ή 100,
Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 -13:00 & 13:30-16:00,
ή με email στο education@leventisgallery.org.

www.leventisgallery.org

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 90 λεπτών
για µαθητές δηµοτικού (3η/ 4η/ 5η/ 6η),
ηλικίας 8-12 χρονών

Χώρος: είσοδος ή εξωτερική αυλή (αν ο καιρός
το επιτρέπει)

• Τα παιδιά να επισκεφθούν και να εξερευνήσουν
την περιοδική έκθεση «Παράδοξη Αφροδίτη».
• Να γνωρίσουν τα πολλά πρόσωπα και τις ιστορίες
της θεάς που γεννήθηκε στην Κύπρο.
• Να αντιληφθούν την έννοια του µύθου και να
την κατανοήσουν στο πλαίσιο της ιστορίας και
της κοινωνίας όπως εξελίσσεται µε τον χρόνο.
• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να
εκφραστούν λεκτικά, κινητικά και δηµιουργικά
µε σκοπό να συνδιαλαγούν µε τα έργα και
τους µύθους της Αφροδίτης.

Η πρώτη δραστηριότητα του προγράµµατος έχει
ως στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν τη θεά Αφροδίτη,
να τη συνδέσουν µε την Κύπρο, να µοιραστούν µαζί
µε τους µουσειοπαιδαγωγούς τις δικές τους
γνώσεις και ταυτόχρονα, µέσα από µια σειρά
ερωτήσεων και δραστηριοτήτων, να ανακαλύψουν
ιστορίες και µύθους για τη θεά που ίσως δεν
γνώριζαν. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες
(έως 4 οµάδες).
Σε κάθε οµάδα δίνουµε µια καρτέλα µε το ερώτηµα
αυτό: «Ποια είναι η Αφροδίτη;».
• Ζητάµε από τα παιδιά να απαντήσουν την ερώτηση
αυτή χρησιµοποιώντας µόνο 3 ή 4 λέξεις.
• ∆ίνουµε λίγο χρόνο στα παιδιά να απαντήσουν
την ερώτηση µε την οµάδα τους.
• Όταν τελειώσουν, η κάθε οµάδα µοιράζεται
µαζί µας την απάντησή της.

Ενώ γίνεται η ξενάγηση, συµπληρώνουν ανάλογα
και την καρτέλα τους.

Προετοιµασία από τον δάσκαλο στην τάξη

∆ιάρκεια 30΄

Ο δάσκαλός απλά ενηµερώνει τους µαθητές για
την επίσκεψη στη Λεβέντειο Πίνακοθήκη.
• Εισαγωγή – τι είναι Μουσείο.
• Εισαγωγή – τι είναι Πινακοθήκη.
• Ποιες είναι οι Συλλογές – µόνιµες και προσωρινές.
• Τι είναι Προσωρινή Έκθεση: µια έκθεση που γίνεται
για ένα µόνο χρονικό διάστηµα και φιλοξενείται σε
µια ειδική αίθουσα – την Αίθουσα Προσωρινών
Εκθέσεων.
• Πώς οργανώνεται µια προσωρινή έκθεση:
συνεργασία άλλων µουσείων και ιδιωτικών
συλλογών / δανείζουν έργα γύρω από ένα θέµα.

Α. Επίσκεψη-ξενάγηση στην έκθεση
∆ιάρκεια 20΄

Επίσκεψη στην Πινακοθήκη

∆ιάρκεια 10΄

Μέσα από ερωτήσεις, λέξεις και απαντήσεις όπως:
• Η έκθεση αυτή όπως είπαµε ονοµάζεται «Παράδοξη
Αφροδίτη». Ξέρετε τι σηµαίνει «παράδοξη»;
• Γιατί νοµίζετε αποφασίσαµε να δώσουµε αυτόν
τον τίτλο στην έκθεση;
• Γιατί νοµίζετε ζωγράφιζαν τη θεά Αφροδίτη
τόσο συχνά;
• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται η έκθεση;
• Τι είναι µύθος και γιατί τους δηµιουργούσαν;
• Ποιος είναι ο µύθος που σχετίζεται µε τη γέννηση
της Θεάς;
• Πόσο χρονών νοµίζετε πως είναι η Αφροδίτη;
• Γιατί νοµίζετε ότι ονοµάζεται Αφροδίτη;
• Ποιους από τους θεούς, ήρωες, πρόσωπα
αναγνωρίζετε µέσα από τους πίνακες;
• Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιους από
τους µύθους και τις ιστορίες που εµπνεύστηκαν
οι ζωγράφοι;
• Ποια εξωτερικά χαρακτηριστικά και σύµβολα
της θεάς Αφροδίτης βλέπετε στους πίνακες;

Στην ξενάγηση τα παιδιά εισέρχονται ανά 2 οµάδες
ή έως 12-14 παιδιά κάθε φορά.
Η υπόλοιπη οµάδα ασχολείται µε το θέµα
«Σύγχρονη Αφροδίτη» (βλέπε πιο κάτω).
• Τα παιδιά παίρνουν έναν πίνακα και µια καρτέλα
σηµειώσεων / πρέπει να έχουν µαζί τους µολύβι.
• Με καθοδήγηση των µουσειοπαιδαγωγών
ξεναγούνται στις ενότητες της έκθεσης.
• Από κάθε ενότητα βλέπουν συγκεκριµένα έργα.
• Μαθαίνουν συγκεκριµένους µύθους και ιστορίες.
Η ξενάγηση στην έκθεση και στα συγκεκριµένα έργα
βασίζεται κυρίως στον µύθο για τη γέννηση
της Αφροδίτης, σε άλλους γνωστούς µύθους,
στα παιδιά της, στον µύθο του βασιλιά της Κύπρου
Πυγµαλίωνα.

Η συζήτηση και η ξενάγηση τελειώνουν
συγκρίνοντας τη ∆ραστηριότητα 1 – αυτά που
γνώριζαν µε αυτά που είδαν και έµαθαν.
Οι αρχικές τους σκέψεις ήταν συµβατές µε αυτά που
είδαν και συζητήσαµε; Ποιες καινούργιες
πληροφορίες έµαθαν για τη θεά;
Β. Συζήτηση – Ποια είναι η Σύγχρονη Αφροδίτη
∆ιάρκεια 10΄
Χώρος: είσοδος ή εξωτερική αυλή (αν ο καιρός
το επιτρέπει)
• Τα παιδιά παίρνουν έναν πίνακα και µια καρτέλα
σηµειώσεων / πρέπει να έχουν µαζί τους µολύβι.
• Μια σειρά από φωτογραφίες παρουσιάζεται από
τη µουσειοπαιδαγωγό.
Γίνεται συζήτηση για το ποια είναι η Αφροδίτη
σήµερα. Μιλώντας για την Αφροδίτη και τους µύθους
της, γίνεται προσέγγιση και παραλληλισµός µε την
Αφροδίτη στη σύγχρονη εποχή, µέσα από εικόνες
από παραδείγµατα (διαφηµίσεις, αντικείµενα κ.ά.).
Ζητάµε από τα παιδιά να µας πουν τα ίδια τι είδαν ή
άκουσαν για την Αφροδίτη στην καθηµερινότητά τους.

Εργαστήριο Renoir
∆ιάρκεια 20΄
Θεατρικό δρώµενο
Ζωντανεύοντας τη µοντέρνα θεά Αφροδίτη
• Κάθε οµάδα, µετά από συζήτηση, αποφασίζει
το σενάριο για να δηµιουργήσει τη δική της ιστορία
µε την Αφροδίτη, η οποία όµως διαδραµατίζεται
στη σύγχρονη κοινωνία.
• Υπάρχουν ενδύµατα / κορώνες και άλλα υλικά για
να µπορέσουν να ντυθούν ανάλογα.
Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν στοιχεία
και χαρακτήρες από τους πίνακες που έχουν δει και
να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν µάθει
µέσα από τη συζήτηση µε τους µουσειοπαιδαγωγούς,
αλλά και από άλλες πηγές πληροφόρησης, για να
δηµιουργήσουν ένα µικρό Θεατρικό µε βάση το θέµα
που έχουν διαλέξει.
Πιθανά σενάρια
• Η Αφροδίτη γιορτάζει τα γενέθλιά της. Ποιοι είναι
οι καλεσµένοι της; Πού θα τα γιορτάσει;
• Η Αφροδίτη και ο Έρωτας πηγαίνουν στο πάρκο.
Ποιους συναντά εκεί; Τι ζαβολιές θα κάνει
ο Έρωτας πάλι;
• Η Αφροδίτη βγαίνει ραντεβού. Πού θα πάει;
• Η Αφροδίτη πάει διακοπές στη θάλασσα. Με ποιους
άλλους θεούς θα πάει; Πού αποφασίζει να πάει;
Στο τέλος τα παιδιά παρουσιάζουν το µικρό θεατρικό
δρώµενο που έχουν ετοιµάσει.
Το πρόγραµµα τελειώνει αφού όλες οι οµάδες
παρουσιάσουν το θεατρικό τους. Κάθε παιδί
λαµβάνει ένα φυλλάδιο µε χρυσοποίκιλτη κορνίζα
για να σχεδιάσει τη δική του Αφροδίτη στο σχολείο.

Ζωγραφίστε τη δική σας Αφροδίτη. ∆ιαλέξετε έναν
µύθο ή µια ιστορία της θεάς και φτιάξτε τη δική σας
ζωγραφιά. Ανυποµονούµε πολύ να δούµε πώς µοιάζει
η δική σας Αφροδίτη! Οι δάσκαλοι µπορούν να
στείλουν τις ζωγραφιές σας στο
education@leventisgallery.org και θα αναρτηθούν
στο Facebook και στην ιστοσελίδα µας.

