
           

           

           

           

  

 
Ημεπομηνία 

Τίηλορ εκδήλωζηρ Ώπα 
έναπξηρ 

Ώπα  
λήξηρ 

Σύνηομη πεπιγπαθή Για παιδιά 
ηλικίαρ… 

24/6/2017 Γηoξηή έλαξμεο  11:00 13:00  Γηνξηή έλαξμεο Όια ηα 
παηδηά ηεο 
εθζηξαηείαο 

25/6/2019 Παίδνπκε ηα ρξώκαηα, 
καζαίλνπκε ηα ζρήκαηα, 
αγόξηα - θνπειηέο 

10:00 11:30 Γηαβάδνπκε βηβιία, 
ηξαγνπδάκε, ρνξεύνπκε θαη 
παίδνπκε κε ηα ρξώκαηα 
θαη ηα ζρήκαηα 

3 - 5 εηώλ 

26/6/2019 Γίλε γηα ιίγν θαιιηηέρλεο 10:00 11:30 Γλσξίδνπκε ηηο εηθαζηηθέο 
ηέρλεο θαη δεκηνπξγνύκε ηηο 
δηθέο καο θαινθαηξηλέο 
θαηαζθεπέο 

7 - 14 εηώλ 

28/6/2019 Γίλε πεηξαηήο ζηε 
Βηβιηνζήθε 

10:00 12:00 Γηαβάδνπκε βηβιία γηα 
πεηξαηέο θαη παίδνπκε ζαλ 
πεηξαηέο!  

7 - 12 εηώλ 

2/7/2019 Σπληξνθηά κε ηνλ Ηιία 
θηηάρλνπκε ηηο θνύθιεο 
γηα ηελ παξαιία 

10:00 12:00 Γηαβάδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ 
Ηιία θαη θηηάρλνπκε ηηο 
δηθέο καο θνύθιεο 
θνπθινζεάηξνπ 

8 - 12 εηώλ 

3/7/2019 Θέιεηο λα γλσξίζεηο ηελ 
πόιε; Έια καδί καο 

10:00 12:00 Γλσξίδνπκε ηελ πόιε θαη 
θηηάρλνπκε καθέηα γηα ηελ 
πόιε 

7 - 14 εηώλ 

4/7/2019 Αλαθαιύπησ ην βπζό, 
ηα κπζηηθά ηνπ θαη ηε 
θηιία κε ηνλ 
Τξηγσλνςαξνύιε 

10:00 11:15 Ο ηξηγσλνςαξνύιεο καο 
κηιά γηα ηε θηιία θαη καο 
θηηάρλεη κηα θαηαζθεπή 

3 - 6 εηώλ 

5/7/2019 Σνπ αξέζεη ην λεξό; Έια 
ζηε Βηβιηνζήθε, παίμε 
κε ην λεξό θαη κάζε γηα 
απηό 

10:00 12:12 Μαζαίλνπκε γηα ην λεξό θαη 
θάλνπκε όκνξθα θαη 
μεθαξδηζηηθά πεηξάκαηα κε 
ην λεξό 

8 - 14 εηώλ 

8/7/2019 Παίδνπκε; Έια ζηε 
Βηβιηνζήθε γηα  λα 
γλσξίζεηο δηάθνξα 
παηρλίδηα 

11:30 13:00 Παίδνπκε δηάθνξα 
παηρλίδηα εμσηεξηθνύ 
ρώξνπ θαη δηαζθεδάδνπκε 

6 - 14 εηώλ 



 

           

  

  

 
Ημεπομηνί
α 

Τίηλορ εκδήλωζηρ Ώπα 
έναπξηρ 

Ώπα  
λήξηρ 

Σύνηομη πεπιγπαθή Για παιδιά 
ηλικίαρ… 

9/7/2019 Παξακύζη κύζη κύζη κε 
έλα δσάθη αζ θζεθηλήζεη 

10:00 11:15 Γηαβάδνπκε παξακπζάθηα 
κε δώα θαη θηηάρλνπκε ηα 
δηθά καο δσάθηα, ηα νπνία 
παίξλνπκε καδί καο 

3 - 5 εηώλ 

10/7/2019 Γίλε πεηξαηήο ζηε 
Βηβιηνζήθε 

10:00 12:00 Γηαβάδνπκε βηβιία γηα 
πεηξαηέο θαη παίδνπκε ζαλ 
πεηξαηέο!  

7 - 12 εηώλ 

11/7/2019 Σπληξνθηά κε ηνλ Ηιία 
θηηάρλνπκε ηηο θνύθιεο 
γηα ηελ παξαιία 

10:00 12:00 Γηαβάδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ 
Ηιία θαη θηηάρλνπκε ηηο 
δηθέο καο θνύθιεο 
θνπθινζεάηξνπ 

8 - 12 εηώλ 

12/7/2019 Παίδνπκε ηα ρξώκαηα, 
καζαίλνπκε ηα ζρήκαηα, 
αγόξηα - θνπειηέο 

10:00 11:30 Γηαβάδνπκε βηβιία, 
ηξαγνπδάκε, ρνξεύνπκε θαη 
παίδνπκε κε ηα ρξώκαηα 
θαη ηα ζρήκαηα 

3 - 5 εηώλ 

15/7/2019 Γίλε γηα ιίγν θαιιηηέρλεο 10:00 11:30 Γλσξίδνπκε ηηο εηθαζηηθέο 
ηέρλεο θαη δεκηνπξγνύκε ηηο 
δηθέο καο θαινθαηξηλέο 
θαηαζθεπέο 

7 - 14 εηώλ 

16/7/2019 Σνπ αξέζεη ην λεξό; Έια 
ζηε Βηβιηνζήθε, παίμε κε 
ην λεξό θαη κάζε γηα απηό 

10:00 12:12 Μαζαίλνπκε γηα ην λεξό θαη 
θάλνπκε όκνξθα θαη 
μεθαξδηζηηθά πεηξάκαηα κε 
ην λεξό 

8 - 14 εηώλ 

17/7/2019 Αλαθαιύπησ ην βπζό, ηα 
κπζηηθά ηνπ θαη ηε θηιία 
κε ηνλ Τξηγσλνςαξνύιε 

10:00 11:15 Ο ηξηγσλνςαξνύιεο καο 
κηιά γηα ηε θηιία θαη καο 
θηηάρλεη κηα θαηαζθεπή 

3 - 6 εηώλ 

18/7/2019 Παίδνπκε; Έια ζηε 
Βηβιηνζήθε γηα  λα 
γλσξίζεηο δηάθνξα 
παηρλίδηα 

11:30 13:00 Παίδνπκε δηάθνξα 
παηρλίδηα εμσηεξηθνύ 
ρώξνπ θαη δηαζθεδάδνπκε 

6 - 14 εηώλ 

19/7/2019 Παξακύζη κύζη κύζη κε 
έλα δσάθη αζ θζεθηλήζεη 

10:00 11:15 Γηαβάδνπκε παξακπζάθηα 
κε δώα θαη θηηάρλνπκε ηα 
δηθά καο δσάθηα, ηα νπνία 
παίξλνπκε καδί καο 

3 - 5 εηώλ 


