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Δευτέρα  16  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του άσχημου και του όμορφου 

Φτιάχνουμε τη χρονογραμμή της ομορφιάς & στη 

συνέχεια αφηγούμαστε την ιστορία του 

ασχημόπαπου και καταγράφουμε τ' αντίθετα της 

ομορφιάς και της ασχήμιας. 

Με τη Θεατρολόγο Χριστίνα Βήτα. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
 

Δευτέρα  23  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του άγριου και του ήμερου 

Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα: Διαβάζουμε το 

βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν τα 

άγρια τέρατα και ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας άγριο 

τέρας. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Δευτέρα  30  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Μια μέρα με σούπερ ήρωες  

Σχεδιάζουμε τους δικούς μας σούπερ δυνατούς 

ήρωες: τι ιδιότητες έχουν, τι ρούχα φοράνε, πώς 

μοιάζουν. Στο τέλος φτιάχνουμε τις στολές μας 

σούπερ ηρώων και οργανώνουμε μια παρέλαση. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών.  
 

Δευτέρα  7  Ιουλίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα της τάξης και της ακαταστασίας – η μέρα της 

ταξινόμησης 

Ταξινομούμε με διάφορους τρόπους, τα παιδιά, τα 

βιβλία, τα αντικείμενα, τα παιχνίδια της βιβλιοθήκης. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών.  
 

Δευτέρα  14  Ιουλίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του πάνω – κάτω, του μπρος – πίσω, του 

αριστερά – δεξιά  

Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και περιγράφουμε 

στο σημειωματάριό μας ό,τι βλέπουμε μπροστά και 

πίσω μας, πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά μας. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 

 

 

 

  

 

Δευτέρα 18 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του πριν και του μετά 

Διαβάζουμε μια ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και 

βάζουμε τα γεγονότα στη σωστή σειρά. 

Με τη Θεατρολόγο Χριστίνα Βήτα. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Δευτέρα 25 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του ράβε και του ξήλωνε 

Αφηγούμαστε την ιστορία της Πηνελόπης, της 

γυναίκας του Οδυσσέα και υφαίνουμε το δικό μας 

κομμάτι ύφασμα στον αργαλειό μας. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
 

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα των ανέμων 

Κατασκευάζουμε έναν ανεμοδείκτη και μαθαίνουμε 

για το Βοριά και το Νοτιά, τον ανατολικό και το 

δυτικό άνεμο. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
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