
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

Δευτέρα 11/01/16 (7:00 μ.μ) λέσχη εφήβων με την Α. Γουνέλη για παιδιά από 12-

15 χρονών, με προεγγραφή. 

 

Τρίτη 12/01/16 (6:00 μ.μ) ομάδα  φιλαναγνωσίας : η βιβλιοθήκη είναι μια 

φανταστική χώρα των ζώων, φτιάχνουμε  μια έκθεση όλων των ζώων που 

πρωταγωνιστούν στις ιστορίες και συζητάμε για το τι σημαίνει να είσαι ζώο - 

πρωταγωνιστής σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας, με την Α. Κατσαϊτου, για ενήλικες, με 

προεγγραφή. 

  

Τετάρτη 13/01/16 (5:45 μ.μ) κατασκευάζω αυτοσχέδια μουσικά όργανα με την Χ. 

Λυκούρεση, για παιδιά 3-6 χρονών, με προεγγραφή.  

 

Πέμπτη 14/01/16 (7:00μ.μ) μάθημα κιθάρας με την Ε. Μαρούλη από 10 χρονών 

και άνω (απαραίτητα κιθάρα, τετράδιο με πεντάγραμμο) τα μαθήματα θα 

γίνονται κάθε εβδομάδα,  με προεγγραφή. 

Παρασκευή 15/01/16 (6:00 μ.μ)  Διαβάζουμε το παραμύθι "And Too Much Junk 

Food" της παιδικής σειράς The Berenstain Bears και μαθαίνουμε πόσο σημαντικό 

είναι στη ζωή μας να τρώμε σωστά και να γυμναζόμαστε τακτικά, με την 

Α.Καλογεράτου-Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη ,για παιδιά 5-10 ετών, με 

προεγγραφή.  

Σαββάτο 16/01/2016 (11:00 π.μ ) Ξεναγήσεις στο ιστορικό κέντρο της  πόλης με 

τον Δ. Φλεμοτόμο, σημείο συνάντησης πίσω από την εκκλησία του Αγ. Νικολάου 

του μώλου. 

Δευτέρα 18/01/16 (6:00 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο «ο Κος Ευτύχης και η Κα 

Δυστυχία»  και συζητάμε για την 4η αξία του living values  «την ευτυχία», με την 

Α. Κατσαϊτου για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή  

   

 

 

Τρίτη 19/01/16 (6:00 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο «ο 

ταύρος που έπαιζε πίπιζα» και αυτοσχεδιάζουμε !!με την 

Μ. Ταβουλάρη, για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

 

Τετάρτη 20/01/16 (6:00μ.μ) το παραμύθι τση νόνας, 

διαβάζουμε το λαϊκό παραμύθι «η κυρά καλή και οι 12 μήνες» και…. 

δημιουργούμε!!με  την Σ.Σούρμπη , για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

 

Παρασκευή 22/01/16 (6:00μ.μ)   Μαθαίνουμε για τους 

μεγάλους ζωγράφους και ζωγραφίζουμε έργα τους, με 

την Α. Καλογεράτου-Μαρίνου, την Α. Στρούζα και την 

Μ. Μάνθου, για παιδιά 7-12 ετών ,με προεγγραφή .  

Δευτέρα 25/01/16 (5:00μ.μ): Μοιράζομαι το χόμπυ 

μου και ότι αγαπώ «κέντημα χειρός» αζούρι διπλό και 

μονό, με την Φ. Κοντοσταυλάκη, για ενήλικες, με προεγγραφή (απαραίτητα 

1μ.λινό ύφασμα, 1 ψιλό βελονάκι, 1 βελόνα κεντήματος, 1 ματσάκι Νο 20 για 

ασπροκέντι ).  

Τρίτη 26/01/16 (7:00μ.μ) «νοιάζομαι και δρω»: μαθαίνουμε για τον εθελοντισμό 

παίζοντας, με την Ξ. Χουλιάρα και την Β. Κακολύρη, για παιδιά από 5 χρονών. 

 

Πέμπτη 28/01/16 (6:00μ.μ) εργαστήρι για γονείς «σχετίζομαι με το παιδί μου, η 

σχέση και ο αντίκτυπος» με την Τ. Ακτύπη, με προεγγραφή. 

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com 

 ΩΡΑΡΙΟ     9:00-12:00 πρωί 5:00-8:00απόγευμα  
Προεγγραφή στο τηλέφωνο 2695045078  

http://filoixenopouliou.weebly.com/

