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Τρίτη  19  Αυγούστου, 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. 

Βάζουμε τα ζώα της νύχτας στο δικό τους 

περιβάλλον στις  5 Ηπείρους! 

Για παιδιά 7 – 15 ετών.  

 

Παρασκευή  22 Αυγούστου, 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. 
 

Τρίτη  26 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. 

 

Παρασκευή  29 Αυγούστου, 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 που θα φτιάξουμε 

μόνοι μας!!!. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, 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 5 – 15 ετών. Για παιδιά  6 – 15 ετών. 

Παρασκευή  5 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. 

Ανοίγουμε την κάλπη και ανακοινώνουμε τον πιο 

δυνατό και τον πιο γενναίο  Ήρωα της βιβλιοθήκης 

μας, σύμφωνα με τις ψήφους των παιδιών! 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
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