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Ημερομηνία Τίτλος εκδήλωσης 

Ώρα 

έναρξης 

Ώρα  

λήξης Σύντομη περιγραφή 

Για παιδιά 

ηλικίας… Εμψυχωτές 

20/6/2018 Γιoρτή έναρξης  10:00 π.μ. 12:00 π.μ. Γιορτή έναρξης 

Όλα τα παιδιά 

της εκστρατείας 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

22/6/2018 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Το παλάτι της 

μνήμης 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Το παλάτι της μνήμης είναι 

μια φανταστική τοποθεσία 

στο μυαλό σου, όπου 

μπορεί κανείς να φυλάει 

εικόνες που θέλει να 

κρατήσει στη μνήμη του! 

Ελάτε να χτίσουμε ένα! 8-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

27/6/2018 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Τι κάνω κάθε 

μέρα; 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, 

φίλοι, διάβασμα. Χωράνε 

όλα σε ένα 24ωρο;Πως 

μπορεί κανείς να 

απεικονίσει τη μέρα του σε 

ένα φύλλο χαρτί; 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

     

28/6/2018 ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ 11:00 π.μ.: 12:30 π.μ.. 

Μετράμε τα έπιπλα στη 

Βιβλιοθήκη και το σώμα 

μας; Χωράμε να κάτσουμε, 

είναι μικρά ή μεγάλα; Ψηλά 

ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα 

θα μας δείξει ποιο είναι το 

σωστό μέγεθος επίπλου για 

μας 6-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

29/6/2018 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 

Ντετέκτιβς 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Γνωρίζουμε διάσημους 

ντετέκτιβ. Παρατηρούν, 

καταγράφουν, 

παρακολουθούν. Είναι 

μεγάλοι, είναι μικρά παιδιά, 

όλοι αναγνωρίζουν τη 

σημασία των δεδομένων 

στη διελεύκανση ενός 

εγκλήματος 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

3/7/2018 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα 

ρούχα 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Οι φωτογραφίες γίνονται 

υλικό για να περιγράψουμε 

τον κόσμο που μας 

περιβάλλει. Γίνονται 

αφετηρία για να 

παρατηρήσουμε τα ρούχα 

των ανθρώπων από άλλες 

εποχές και άλλα μέρη 6-9 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

4/7/2018 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

 Μια οικογενειακή 

φωτογραφία, ένα κειμήλιο 

μπορούν να αφηγηθούν 8-14 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 
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μικρές ιστορίες της 

οικογένειάς σου. Μιλούν για 

ταξίδια, μετακινήσεις, για 

όνειρα που έγιναν 

πραγματικότητα… Οι 

μικρές ιστορίες κάθε 

παιδιού ενώνονται και 

αφηγούνται τη μεγάλη 

ιστορία 

5/7/2018 

ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Πειράματα με το χώμα 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Υπάρχουν περισσότερα 

πράγματα απ’ ότι 

νομίζουμε στο έδαφος! Ας 

τα ανακαλύψουμε 6-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

9/7/2018 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα μέσα 

μεταφοράς 11:30 π.μ. 13:00 μ.μ. 

Οι φωτογραφίες γίνονται 

υλικό για να καταγράψουμε 

τον κόσμο που μας 

περιβάλλει. Γίνονται 

αφετηρία για να 

παρατηρήσουμε τα μέσα 

από άλλες εποχές και άλλα 

μέρη. 6-9 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

11/7/2018 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω 

όταν μεγαλώσω 10:00 π.μ. 11:00 π.μ. 

Να πετάω στο διάστημα, να 

γιατρεύω ανθρώπους, να 

πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω 

γλυκά, να σχεδιάζω κτίρια, 

να χορεύω, να παίζω 

μουσική. Όλες οι 

δυνατότητες είναι μπροστά 

μας και εμείς μαθαίνουμε τα 

επαγγέλματα του σήμερα 

και του μέλλοντος για να 

ξέρουμε όταν θα πρέπει να 

αποφασίσουμε 4-7 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

12/7/2018 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Τόποι 

εγκλήματος  10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Μέσα στο δάσος, σε μια 

εγκαταλελειμμένη έπαυλη, 

στο δρόμο μιας 

πολυσύχναστης πόλης, 

ενός μικρού χωριού. Σε 

ποιους τόπους 

εξελίσσονται οι αστυνομικές 

ιστορίες και πως 

επηρεάζουν την εξέλιξη της 

υπόθεσης; 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

16/7/2018 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11:30 π.μ. 13:00 μ.μ 

Απλοί κανόνες για να 

μάθουμε να 7-14 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 
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προφυλασσόμαστε και να 

μην δίνουμε εύκολα σε 

κανέναν προσωπικά μας 

στοιχεία 

17/7/2018 

«ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΥΡΩ 

ΓΥΡΩ»: Βόλτα στην 

πόλη – καταγραφή 

συμπεριφορών 10:00 π.μ. 12:00 π.μ 

Βγαίνουμε βόλτα στην 

πόλη και καταγράφουμε 

ανθρώπους που γελάνε, 

που συζητάνε, 

αγκαλιάζονται, φωνάζουν, 

θυμώνουν. Οι 

συμπεριφορές τους δίνουν 

τον τόνο στο ρυθμό της 

πόλης. 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

18/7/2018 

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Μετράμε τα έπιπλα στη 

Βιβλιοθήκη και το σώμα 

μας; Χωράμε να κάτσουμε, 

είναι μικρά ή μεγάλα; Ψηλά 

ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα 

θα μας δείξει ποιο είναι το 

σωστό μέγεθος επίπλου για 

μας 6-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

19/7/2018 

«ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ»: Οι 

άνθρωποι της πόλης 

μου – μια έρευνα 10:00 π.μ 12:00 π.μ 

Έξω από τη βιβλιοθήκη 

καταγράφουμε τους 

ανθρώπους της πόλης μας: 

άντρες – γυναίκες, παιδιά, 

μεγάλοι, παππούδες και 

γιαγιάδες, μελαχρινοί – 

ξανθοί, τι δουλειές κάνουν. 

Μέσα από τα δεδομένα 

που συλλέγουμε έχουμε μια 

πειστική εικόνα της πόλης 

σε συγκεκριμένο χώρο και 

χρόνο και μπορούμε να την 

περιγράψουμε με κλειστά 

τα μάτια. 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

24/7/2018 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ: Τα βιβλία, οι 

ταινίες, η μουσική μου 10:00 π.μ 11:30 π.μ.. 

Τα αγαπημένα βιβλία, η 

μουσική που ακούω, οι 

ταινίες που βλέπω ξανά και 

ξανά, φτιάχνουν μια εικόνα 

για μένα και είναι ένας 

τρόπος να με γνωρίσουν οι 

φίλοι μου 6-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

25/7/2018 

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Πειράματα με το νερό 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Πειράματα φυσικής και 

χημείας για να γνωρίσουμε 

το πολύτιμο αγαθό του 8-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 
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πλανήτη μας 

30/7/2018 

«ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ»: Τα 

κτίρια και το πράσινο 11:30 π.μ. 13:30 μ.μ. 

Καταγράφουμε τα κτίρια, τα 

πάρκα, τα μαγαζιά, τα 

αγάλματα, τις πλατείες της 

πόλης μας και βγάζουμε 

κάποια συμπεράσματα. Τι 

χρειάζεται να αλλάξουμε ή 

να διατηρήσουμε το ίδιο; 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

31/7/2018 

«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ»: Η λεία 

ενός πειρατικού 

πλοίου 10:00 π.μ. 11:30 π.μ. 

Το 1602 ένα πειρατικό 

πλοίο επιτίθεται σε ένα 

εμπορικό πλοίο κάπου στο 

Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι 

πειρατές καταγράφουν τη 

λεία τους και ζωντανεύουν 

έναν κόσμο με διαφορετικά 

νομίσματα, αγάπη για τα 

μπαχαρικά και τα μεταξωτά 

υφάσματα, τα πολύτιμα 

κοσμήματα 7-12 ετών 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

7/9/2018 ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 10:00 π.μ 12:00 π.μ 

Καταγράφουμε τους 

αποχαιρετισμούς και τα 

«του χρόνου» και 

γιορτάζουμε το κλείσιμο 

ενός ακόμη καλοκαιριού 

που περάσαμε μαζί 

Όλα τα παιδιά 

της εκστρατείας 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


