 Τίτλος δράσης: Στολίζουμε τη Βιβλιοθήκη μαζί και φτιάχνουμε
ευχετήριες κάρτες
Ημερομηνία: 1/12/2016
Ώρα: 17:00 – 19:00
Τόπος: Σε όλη τη Βιβλιοθήκη
Ηλικίες: Όλα τα παιδιά
Σύντομη περιγραφή: Τα φετινά Χριστούγεννα σας περιμένουμε για να στολίσουμε όλοι μαζί
τη Βιβλιοθήκη μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα!!! Επίσης θα φτιάξουμε και ευχετήριες
κάρτες τόσο για τη Βιβλιοθήκη μας όσο και για την Εθνική Βιβλιοθήκη, για να θυμόμαστε
αυτή την όμορφη εμπειρία



Τίτλος δράσης: Γίνε διακοσμητής τα Χριστούγεννα
Ημερομηνία: 5/12/2016
Ώρα: 17:30 – 19:00
Τόπος: 1ος όροφος, Παιδικό Τμήμα
Ηλικίες: 6-14

Σύντομη περιγραφή: Φέτος τα Χριστούγεννα ετοιμάζουμε τις δικές μας κατασκευές και
χειροτεχνίες στη Βιβλιοθήκη! Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τη γιορτινή διακόσμηση των
Χριστουγέννων. Στο τέλος θα πάρετε τις κατασκευές σας στο σπίτι σας



Τίτλος δράσης: Ηχογραφούμε τα κάλαντα των γιορτών και γυρίζουμε το δικό μας
βίντεο
Ημερομηνία: 8/12/2016
Ώρα: 17:00 – 19:00
Τόπος: 1ος όροφος, Media Lab
Ηλικίες: 7-14

Σύντομη περιγραφή: Μαθαίνουμε τα πάντα για τα Χριστούγεννα, τον Άγιο Βασίλη, τα έθιμα
στις διάφορες χώρες και ηχογραφούμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ παράλληλα
γυρίζουμε το δικό μας βίντεο. Αυτά που θα δημιουργήσουμε, θα τα ανεβάσουμε στο
διαδίκτυο, ώστε να δούνε όλοι πόσο όμορφα περάσαμε!!!



Τίτλος δράσης: Έλα στο εργαστήριο των ξωτικών και πάρε μέρος στο ταξίδι του
Αη Βασίλη
Ημερομηνία: 15/12/2016
Ώρα: 18:00 – 19:00
Τόπος: 1ος όροφος, Παιδικό Τμήμα
Ηλικίες: 3-5

Σύντομη περιγραφή: Θα γνωρίσουμε τον κόσμο του Αη Βασίλη, θα γίνουμε μικρά ξωτικά,
θα χορέψουμε, θα φτιάξουμε κάτι όμορφο και θα μάθουμε για τα Χριστούγεννα



Τίτλος δράσης: Ο Αη Βασίλης φέτος είναι πράσινος
Ημερομηνία: 19/12/2016
Ώρα: 17:30 – 19:00
Τόπος: 1ος όροφος, Παιδικό Τμήμα
Ηλικίες: 6-12

Σύντομη περιγραφή: Γνωρίζουμε έναν διαφορετικό Αη Βασίλη με προβληματισμούς για τη
φύση και το περιβάλλον, έναν πράσινο Αη Βασίλη. Κατασκευάζουμε οικολογικά
χριστουγεννιάτικα αστέρια και άλλα οικολογικά χριστουγεννιάτικα στολίδια.



Τίτλος δράσης: All aboard: Ταξίδι στο Βόρειο Πόλο με το πολικό εξπρές
Ημερομηνία: 22/12/2016
Ώρα: 17:00 – 19:00
Τόπος: 1ος όροφος, Media Lab
Ηλικίες: 7-14

Σύντομη περιγραφή: Ταξιδεύουμε στο χωριό του Αη Βασίλη στο Βόρειο Πόλο, με το πολικό
εξπρές……μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, παίζουμε παιχνίδια και στο τέλος
απολαμβάνουμε ζεστή σοκολάτα που θα φτιάξουμε μόνοι μας!!!
Προϋποθέσεις: Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να φοράτε ή να έχετε μαζί σας πυτζάμες ή
φόρμες, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε στη Βιβλιοθήκη καθώς να έχετε μαζί σας τις
παντόφλες σας!!!

