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

Η σκακιέρα των βιβλίων 

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της 

βιβλιοθήκης 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

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

Η μέρα του άσχημου και του όμορφου 

Διαβάζουμε την ιστορία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

"το Ασχημόπαπο" και ξεχωρίζουμε τις περιγραφές 

της ομορφιάς και της ασχήμιας. 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου & τη 

Θεατρολόγο Χριστίνα Βήτα. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

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

Μέρες μουσικής 

Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης,  

φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τραγούδια και 

ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και 

τον θόρυβο, το ρυθμό και την αρρυθμία. 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

Δευτέρα  7  Ιουλίου, 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. 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

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

Ζώα της μέρας και της νύχτας 

Μαθαίνουμε κυρίως για τα νυκτόβια ζώα μέσα από 

ένα παιχνίδι memory που παίζουμε με τα παιδιά 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

 

 

  

 

 

 

 

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

Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους 

Σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει 

τις χώρες όλων των αντίθετων κόσμων και ακόμα 

τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον ένα κόσμο 

στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, 

τα βιβλία που διαβάζουν και τις ιστορίες που 

αφηγούνται. 

Με την εκπαιδευτικό Ασπασία Ζάχου 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
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