
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Δευτέρα 23 Ιουνίου, 11:00-13:00 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.

 

Τρίτη 24 Ιουνίου, 10:00-11:30 το πρωί
Η μέρα των δυνατών και των αδύναμων. Μία 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 
μία παρέλαση.
Για παιδιά από 5-7 ετών. 
Με προεγγραφή.
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα.

Πέμπτη 26 Ιουνίου, 11:00-12:30 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 από 5 -8 ετών.
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα.

Τρίτη 24 Ιουνίου, 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 26 Ιουνίου, 11:00-13:00 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 από 6-12 ετών. 
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab.

Τετάρτη 25 Ιουνίου, 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, Παιδικό Τμήμα. 

Παρασκευή 27 Ιουνίου, 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. 

Τετάρτη 25 Ιουνίου, 10:00-11:30 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, Media Lab.

 Δευτέρα 30 Ιουνίου, 11:00-13:00 το πρωί
Μία 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.
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