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Δευτέρα  16  Ιουνίου, 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  ότι  βλέπουμε μπροστά και 

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

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  

Τετάρτη  18  Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η σκακιέρα των βιβλίων 

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της 

βιβλιοθήκης 

Για παιδιά 6 – 15 ετών.  

Πέμπτη 19 Ιουνίου, 20:30 - 23:00, το βράδυ 
Ο Βωβός κινηματογράφος και ο κινηματογράφος που μιλάει… 

Προβολή ταινίας "Το χαμίνι" με τον Τσάρλι 

Τσάπλιν. 

Για μικρούς και μεγάλους. 

Δευτέρα  23  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.  

Τετάρτη  25 Ιουνίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα της αρχής και του τέλους 

Κάθε τέλος είναι και μια καινούρια αρχή: Ξεκινάμε 

από το τέλος μιας ιστορίας σε ένα βιβλίο και 

αφηγούμαστε τη συνέχεια 

Με τη Θεατρολόγο Χριστίνα Βήτα. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  

Δευτέρα  30  Ιουνίου, 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. 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  

Τετάρτη   2  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 

Για παιδιά 7 – 15 ετών. 

Πέμπτη 3 Ιουλίου, 20:30 - 23:00, το βράδυ 
Ο Βωβός κινηματογράφος και ο κινηματογράφος που μιλάει… 

Προβολή ταινίας με τους  Χοντρό - Λιγνό. 

Για μικρούς και μεγάλους. 

 Δευτέρα  7 Ιουλίου, 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 6 – 15 ετών. 

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

Μέρες της γης και του ουρανού 

Ζωγραφίζουμε, κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά 

μέτρα χαρτί, τοπία της γης και τοπία του ουρανού, 

Κατόπιν ενώνουμε τη γη και τον ουρανό με όλα τα 

μέσα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φτάσει 

από τη γη στον ουρανό!!! 

Για παιδιά 6 – 15 ετών.  

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

Η μέρα του κρύου και του ζεστού 

Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη!: Πειράματα 

φυσικής για να εξερευνήσουμε το φαινόμενο του 

ζεστού και του κρύου.  Για παιδιά 6 – 15 ετών. 

Τετάρτη  16 Ιουλίου, 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 6 – 15 ετών. 

Πέμπτη 17 Ιουλίου, 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. 


