
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 2 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί
Το παιχνίδι των καινούριων βιβλίων
Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης 
παίζοντας: μαντεύουμε τους τίτλους, κάνουμε παντομίμα, 
ξεχωρίζουμε τις εικόνες, ξεφυλλίζουμε τις σελίδες.
Για παιδιά 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή.
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα.

 

Τετάρτη 2 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί
Η μέρα των ορατών και των αόρατων. Το αόρατο μελάνι. 
Φτιάχνουμε αόρατο μελάνι και στέλνουμε μυστικά μηνύματα 
στους φίλους μας.
Για παιδιά 6-8 ετών. 
Με προεγγραφή.
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab.

Δευτέρα 7 Ιουλίου, 11:30-13:00 το πρωί 
Η μέρα του πριν και του μετά
Διαβάζουμε μία ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και βάζουμε 
τα γεγονότα στη σωστή σειρά.
Για παιδιά 5 -7 ετών.
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα.

Πέμπτη 3 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί
Οι ηλιόλουστες πολιτείες και οι συννεφένιοι κόσμοι
Γνωρίζουμε  τον  καιρό  και  την  μετεωρολογία  και  κάνουμε 
όμορφα και εύκολα πειράματα.
Για παιδιά 7-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα.

Τρίτη 8 Ιουλίου,  10:00 - 11:30 το πρωί
Η μέρα του καθαρού και του βρώμικου
Τα πολύ μικρά παιδιά ανακαλύπτουν με τις μαμάδες και τους 
μπαμπάδες  τους  ή  τους  παππούδες  και  τις  γιαγιάδες  τους 
πόσο  διασκεδαστική  μπορεί  να  γίνει  η  καθημερινή 
καθαριότητα και φροντίδα του σώματος των μικρών παιδιών 
μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Για παιδιά 1-3 ετών και τις μαμάδες και τους μπαμπάδες ή 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Παρασκευή 4 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί
Φανταστικοί χάρτες και κρυμμένοι θησαυροί
Μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, παίζουμε με τα σύμβολα 
και δημιουργούμε δικούς μας χάρτες με κρυμμένους 
θησαυρούς και ανακαλύψεις. 
Για παιδιά 6– 12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab.

Τετάρτη 9 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί
Η μέρα του γυμνού και του ντυμένου. Μαθαίνω να ντύνομαι
Φτιάχνουμε  το  περίγραμμα του σώματος  μας στο χαρτί  και 
μετά σχεδιάζουμε τα ρούχα που θέλουμε να φοράμε
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Με  προεγγραφή.  Στον  1ο  όροφο  της  Βιβλιοθήκης,  Παιδικό 
Τμήμα

Παρασκευή 4 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί
Η μέρα του άγριου και του ήμερου. Εκεί που κατοικούν τα 
άγρια τέρατα
Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν  
τα άγρια τέρατα και φτιάχνουμε ένα χάρτη που περιλαμβάνει 
το δωμάτιο του Μαξ, τον ωκεανό που ταξίδεψε και τη χώρα 
των άγριων τεράτων.
Για παιδιά 5 – 7 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα 

Τετάρτη 9 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει  τις 
χώρες  όλων  των  αντίθετων  κόσμων  καθώς  και  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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab
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Πέμπτη 10 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

 

Παρασκευή 11 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Μια μέρα με φως και σκοτάδι
Πειραματιζόμαστε με τις έννοιες φως σκοτάδι, μέρα νύχτα κλπ 
μέσα  από  παραμύθια,  παροιμίες,  ζωγραφιές,  πειράματα, 
αφηγήσεις, ιστορίες.
Για παιδιά 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Τετάρτη 16 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Η μέρα των ορατών και των αόρατων - Το αόρατο μελάνι
Φτιάχνουμε αόρατο μελάνι και στέλνουμε μυστικά μηνύματα 
στους φίλους μας.
Για παιδιά 6-8 ετών.
Με προεγγραφή.
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Δευτέρα 14 Ιουλίου, 11:30 - 13:00 το πρωί
Η μέρα του θυμάμαι και του ξεχνάω
Παίζουμε παιχνίδια μνήμης στη Βιβλιοθήκη
Για παιδιά 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Πέμπτη 17 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί
Η μέρα των δυνατών και των αδύναμων. Μια μέρα με 
σούπερ ήρωες
Σχεδιάζουμε  τους  δικούς  μας  σούπερ  δυνατούς  ήρωες:  τι 
ιδιότητες  έχουν,  τι  ρούχα  φοράνε,  πως  μοιάζουν.  Στο  τέλος 
φτιάχνουμε τις στολές μας σούπερ ηρώων και οργανώνουμε 
μια παρέλαση.
Για παιδιά 5-7 ετών.
Με προεγγραφή.
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Τρίτη 15 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Του Ήλιου τα καμώματα και της Σελήνης τα μπερδέματα
Μαθαίνουμε για το μύθο του Ήλιου,  γνωρίζουμε τη Σελήνη, 
φτιάχνουμε τις δικές μας χειροτεχνίες, γράφουμε τις δικές μας 
ιστορίες και φανταζόμαστε τη ζωή μας χωρίς ήλιο ή φεγγάρι
Για παιδιά 6-12 ετών.
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Πέμπτη 17 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 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 5-7 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Τρίτη 15 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί
Η μέρα του άγριου και του ήμερου. Εκεί που κατοικούν τα 
άγρια τέρατα
Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ,  Εκεί που κατοικούν  
τα  άγρια  τέρατα και  φτιάχνουμε  έναν  χάρτη  που 
περιλαμβάνει το δωμάτιο του Μαξ, τον ωκεανό που ταξίδεψε 
και τη χώρα των άγριων τεράτων.
Για παιδιά 5-7 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Παρασκευή 18 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί
Οι ηλιόλουστες πολιτείες και οι συννεφένιοι κόσμοι
Γνωρίζουμε τον καιρό  και  τη  μετεωρολογία και  κάνουμε 
όμορφα και εύκολα πειράματα.
Για παιδιά 7-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα
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Παρασκευή 18 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο
Βγαίνουμε  έξω  από  τη  Βιβλιοθήκη  και  ανακαλύπτουμε  στη 
γειτονιά  ένα  κόσμο  αντίθετων  που  ορίζει  το  φυσικό  μας 
περιβάλλον.
Για παιδιά 8-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στο  πάρκο  της  Αγίας  Βαρβάρας,  ακριβώς  κάτω  από  τη 
Βιβλιοθήκη

 

Δευτέρα 21 Ιουλίου, 11:30 - 13:00 το πρωί
Η μέρα της γνώσης και όχι της αμάθειας. Το κουτί των ζώων
Φτιάχνουμε ένα κουτί με γνώσεις από τα βιβλία για τη ζωή 
των ζώων
Για παιδιά 5-8 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Πέμπτη 24 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 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 το θόρυβο, το ρυθμό και την αρρυθμία
Για παιδιά 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Τρίτη 22 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 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 8-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Παρασκευή 25 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Φανταστικοί χάρτες και κρυμμένοι θησαυροί
Μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, παίζουμε με τα σύμβολα 
και  δημιουργούμε  δικούς  μας  χάρτες  με  κρυμμένους 
θησαυρούς και ανακαλύψεις.
Για παιδιά 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Τρίτη 22 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 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 5-7 ετών.
 Με προεγγραφή.
 Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Παρασκευή 25 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί
Η μέρα του πριν και του μετά
Διαβάζουμε μια ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και βάζουμε 
τα γεγονότα στη σωστή σειρά.
Για παιδιά 5-7 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα

Τετάρτη 23 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Σχεδιάζουμε  ένα  μεγάλο  χάρτη  που  θα  περιλαμβάνει  τις 
χώρες όλων των αντίθετων κόσμων καθώς και 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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή.
 Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Δευτέρα 28 Ιουλίου, 11:30 - 13:30 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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα
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Τρίτη 29 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Σχεδιάζουμε  ένα  μεγάλο  χάρτη  που  θα  περιλαμβάνει  τις 
χώρες όλων των αντίθετων κόσμων καθώς και 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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

 

Τετάρτη 30 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 το πρωί
Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο
Βγαίνουμε  έξω  από  τη  Βιβλιοθήκη  και  ανακαλύπτουμε  στη 
γειτονιά  ένα  κόσμο  αντίθετων  που  ορίζει  το  φυσικό  μας 
περιβάλλον.
Για παιδιά 8-12 ετών. 
Με προεγγραφή.
Στο  πάρκο  της  Αγίας  Βαρβάρας,  ακριβώς  κάτω  από  τη 
Βιβλιοθήκη
Πέμπτη 31 Ιουλίου, 10:00 - 12:00 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 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab

Πέμπτη 31 Ιουλίου, 10:00 - 12:00, 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 8-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα
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