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«Σάββατα με τους Επιστήμονες» 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα) 
 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 
«Η  Ζωή στα Σπήλαια» 

 
Πώς μπορούν τα σπηλαιόβια ζώα να βρουν τροφή στο απόλυτο σκοτάδι; 
Γιατί οι περισσότεροι οργανισμοί ενός σπηλαίου ζουν κοντά στην είσοδο; 

Γιατί δεν υπάρχουν φυτά βαθιά μέσα στα σπήλαια;  
Γιατί οι οργανισμοί που ζουν αποκλειστικά στα σπήλαια δεν έχουν χρώμα; 

Πολλά ζώα που ζουν αποκλειστικά στα σπήλαια έχουν μακριά πόδια και κεραίες.  
Είναι σύμπτωση; 

Ποιες μπορεί να είναι οι πηγές τροφής για τα ζώα που ζουν βαθιά μέσα στα σπήλαια; 

 

Ελάτε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για να 
γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για τη Ζωή στα Σπήλαια. 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 «Η  ζωή στα σπήλαια» με τον Καλούστ Παραγκαμιάν Βιολόγο -  
Διευθυντή του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας. 

12:00-14:00 «Στο Εργαστήριο του Επιστήμονα»: Στον φακό των στερεοσκοπίων, παρατηρούμε οργανισμούς των   
σπηλαίων και τους συγκρίνουμε με παρόμοιους οργανισμούς που ζουν έξω από τα σπήλαια. 

12:00-14:00 «Η Δολιχοπόδα Παρασκευή χάνει το δρόμο της»: Η μικρή Δολιχοπόδα χάθηκε και τα υπόλοιπα ζώα 
τη βοηθούν να επιστρέψει στο σπήλαιό της. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο 
χώρο της υποδοχής του Μουσείου (για ηλικίες από 4 μέχρι και 7 ετών). 

12:00-14:00  «Ποιοι οργανισμοί κατοικούν τα σπήλαια και πώς τα καταφέρνουν;» Μέσα από παιχνίδια 
παρατηρητικότητας και ρόλων, ερευνούμε και ανακαλύπτουμε τους οργανισμούς που ζουν στα 
σπήλαια και τις προσαρμογές τους σε ένα περιβάλλον χωρίς φως. 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 δημιουργούμε κατασκευές με βοηθούς τη φαντασία μας, τη ζωγραφική και το 
κολάζ (για όλες τις ηλικίες). 

 
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι 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 

mailto:info@nhmc.uoc.gr
http://www.nhmc.uoc.gr/

