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Δευτέρα  18  Αυγούστου, 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.. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

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

Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο! 

Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και 

ανακαλύπτουμε στη γειτονιά ένα κόσμο αντιθέτων 

που ορίζει το φυσικό μας περιβάλλον 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

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

Οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής 

Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα φυσικής και 

πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα 

και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, το 

φυσικό και το τεχνητό. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 
 

Τετάρτη  27  Αυγούστου, 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 7 – 15 ετών. 
 

Πέμπτη 28 Αυγούστου, 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. 

 

 

 

  

 

 

 

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, 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. 
 

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 
Το μομπίλ των βιβλίων - Η ψηφοφορία των Ηρώων 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει 

τους ήρωες, τα αντίθετα και τα βιβλία που διαβάσαμε 

αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τους αντίθετους 

κόσμους. 

Γνωρίζουμε δυνατούς ήρωες στις ιστορίες και τα 

παραμύθια και ψηφίζουμε για τον πιο δυνατό ήρωα! 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
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