
 

 

Δευτέρα 2 Απριλίου 17:30 – 18:30 

 

 

Διαβάζοντας αγαπημένα παραμύθια 

 

Για ηλικίες 3-6 ετών 

 

Με τηλεφωνική προεγγραφή 

 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τρίτη  3 Απριλίου 10:00 – 11:30 

 

 

Παιχνιδοϊστορίες 

 

Για ηλικίες 4-7 ετών 

 

Με τηλεφωνική προεγγραφή 

 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τετάρτη  4 Απριλίου  10:00 – 11:30 

 

 

Ο βιβλιοθηκάριος της Βασόρας 

 

Για ηλικίες 8-10 ετών 

 

Με τηλεφωνική προεγγραφή 

 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Τετάρτη  11 Απριλίου  10:00 – 11:30 

 

 

Παιχνιδοϊστορίες 

 

Για ηλικίες 4-7 ετών 

 

Με τηλεφωνική προεγγραφή 

 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

Πέμπτη 12 Απριλίου 17:30 – 19:00 

 

 

Ο βιβλιοθηκάριος της Βασόρας 

 

Για ηλικίες 8-10 ετών 

 

Με τηλεφωνική προεγγραφή 

 

Στον 1
ο
 όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

 

Περιγραφή των δράσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας 

Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Δράμας 
 Αγ. Βαρβάρας 5, τ.κ. 66100,  τηλ: 2521033382 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

2018 – Για μεμονωμένα παιδιά 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΕΜΡΑ ΠΑΙΔΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018 

ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 

1) Ο βιβλιοθηκάριος της Βασόρας  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν εικονοϊστορίες με χρονοσειρές, 
μαθαίνουν τη διαδικασία της επανααφήγησης μέσα από τις κάρτες του βιβλίου και τέλος ανά ομάδες 
αποτυπώνουν σε μεγάλο χαρτόνι μέσω ζωγραφικής τις διάφορες σκηνές του βιβλίου  

Για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

2)Παιχνιδοϊστορίες  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Γνωρίζουμε τα πιο διάσημα παραμύθια, φτιάχνουμε τα δικά μας παραμυθοταιριάσματα με τις κάρτες της 
Βιβλιοθήκης, παίζουμε με το ζάρι των ιστοριών και δημιουργούμε μια δική μας ιστορία, ετοιμάζουμε το δικό 
μας σελιδοδείκτη 

Για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

3)Διαβάζοντας αγαπημένα παραμύθια  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Διαβάζουμε γνωστά παραμύθια, μαθαίνουμε να τα αφηγούμαστε και εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά 

Για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών 

Διάρκεια δράσης: 1 ώρα 

Με ραντεβού (για τα σχολεία) 

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 

 

4)Εικονογραφώ το εξώφυλλο του αγαπημένου μου βιβλίου  

Περιγραφή: 

α) Εισαγωγή για την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου και τον Hans Christian Andersen. 

β) Γνωριμία με το βιβλίο και τα συστατικά του μέρη 

γ) Αναγνώριση στο βιβλίο που έφεραν στα συστατικά μέρη & δημιουργία νέου εξώφυλλου για το βιβλίο τους, 
όπως τα ίδια το φαντάζονται 

Για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών 

Διάρκεια δράσης: 1’ και 30’  

Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης 


