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ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  

Τρίτη  17  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η σκακιέρα των βιβλίων 

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της 

βιβλιοθήκης 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
 

Πέμπτη  19  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Επαγγέλματα του χθες και του σήμερα 

Γνωριμία των παιδιών με παλιά επαγγέλματα που 

έχουν χαθεί (λόγω της τεχνολογίας κυρίως) και 

επαγγέλματα που "γέννησε" η τεχνολογία.  

Με την εκπαιδευτικό Παρασκευή Μακρή 

Για παιδιά 6 – 15 ετών. 
 

Τρίτη  24 Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του κρύου και του ζεστού 

Το παιχνίδι του κρύου και του ζεστού ή του χάνω και 

του βρίσκω. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών.  
 

Πέμπτη  26  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του γυμνού και του ντυμένου  

Μαθαίνω να ντύνομαι! : Φτιάχνουμε το περίγραμμα 

του σώματός μας στο χαρτί και μετά σχεδιάζουμε τα 

ρούχα που θα θέλαμε να φοράμε. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών.  

20:30 - 23:00, το βράδυ 
Ο Βωβός κινηματογράφος και ο κινηματογράφος που μιλάει… 

Προβολή ταινίας για παιδιά, που είναι 

εμπνευσμένη από κάποιο βιβλίο της 

Παγκόσμιας Λογοτεχνίας 

Για μικρούς και μεγάλους.  
 

Τρίτη  1  Ιουλίου, 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 5 – 15 ετών. 

 

 

Πέμπτη  3  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. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

Τρίτη  8 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. 
 

Πέμπτη  10  Ιουλίου, 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, τα βιβλία που διαβάζουν 

και τις ιστορίες που αφηγούνται. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Τρίτη  15 Ιουλίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 
Η μέρα του δίνω και του παίρνω 

Η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε ανταλλακτικό παζάρι 

κι όλοι δίνουμε και παίρνουμε βιβλία, ρούχα, 

αντικείμενα, τρόφιμα. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

Πέμπτη  17  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. 


