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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014  

Τετάρτη 18  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. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Τετάρτη 25  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 7 – 15 ετών. 
 

Τετάρτη 2 Ιουλίου, 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: Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και 

κρύβουμε ένα μικρούλι πραγματάκι στη βιβλιοθήκη 

και ψάχνουμε να το βρούμε. Όταν κάποιος πλησιάζει 

την κρυψώνα είναι ζεστό κι όταν απομακρύνεται 

είναι κρύο. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Τετάρτη  9  Ιουλίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα του σωστού και του λάθους 

Άμα τα λεθ όλα στραβά, μπορείθ να σκέφτεσαι 

σωστά; Διαβάζουμε το βιβλίο Ο μικρόθ πρίγκιπαθ 

και απαντάμε σε διάφορα φιλοσοφικά ερωτήματα. 

 Σωστό ή λάθος; Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και 

παίζουμε το παιχνίδι του σωστού και του λάθους με 

τους ήρωες των βιβλίων της βιβλιοθήκης. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

 

Αποκλειστικός Δωρητής του Future Library 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 16 Ιουλίου, 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. 
 

Τετάρτη  20 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Μέρες της γης και του ουρανού 

Ζωγραφίζουμε, κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά 

μέτρα χαρτί, τοπία της γης.  

Κατόπιν ενώνουμε τη γη και τον ουρανό με όλα τα 

μέσα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φτάσει 

από τη γη στον ουρανό: αερόστατα, αεροπλάνα, 

διαστημόπλοια, σκάλες, πύραυλους, φτερά. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  
 

Τετάρτη  27 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα των σκληρών και των μαλακών –  

η μέρα των σκαντζόχοιρων 

Διαβάζουμε τα βιβλία της Ελένης Πριοβόλου,  

«Ο Τρυφεράκανθος» και της Ιωάννας 

Γιαννακοπούλου, «Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να 

φοβηθεί» και στο τέλος φτιάχνουμε το δικό μας 

σκαντζόχοιρο. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Μέρες μουσικής - Η ψηφοφορία των Ηρώων 

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. 

Γνωρίζουμε δυνατούς ήρωες στις ιστορίες και τα 

παραμύθια και ψηφίζουμε για τον πιο δυνατό ήρωα! 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  


