
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

Πέμπτη 2/3/2017:  (7:00-8:00μ.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. 

Δευτέρα 6/3/2017: (6:00-8:00μ.μ) Εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες.  
Ιστορία  της τέχνης, κινήματα, τάσεις, επιδράσεις & πρακτική εξάσκηση 
με τον ζωγράφο Γιώργο  Μπράτη , με προεγγραφή. Τα μαθήματα θα 
γίνονται κάθε εβδομάδα. 

 
Τρίτη 7/3/2017: 

 (6:15-7:15 μ.μ)  «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» με την Δ. Μαλούχου, για παιδιά 
από 2 -3.5 χρονών, με προεγγραφή.  

  (7:00-8:30μ.μ) μαθήματα φωτογραφίας για ενήλικες, από τον σύλλογο δασκάλων 
και νηπ/γών με τον Θ. Γκούγια, ανοικτή ομάδα, με προεγγραφή. Τα μαθήματα θα 
γίνονται κάθε εβδομάδα 

 
Παρασκευή 10/3/2017 (6:15 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο του Β. Ηλιόπουλου «η μικρή 
γοργόνα πώς να ζήσει στο σκουπιδονήσι?» και δημιουργούμε με τα άχρηστα χρήσιμα 
σκουπίδια, με τις Μ. Γιατρά, Β. Κακολύρη και Μ. Σταμίρη.  

 
Κυριακή 12/3/2017: (7:00μ.μ) αφιέρωμα στη Λότη Πέτροβιτς 
Ανδρουτσοπούλου στη λέσχη ο Ζάκυνθος (πλατεία Αγ. Μάρκου) 
 
 Δευτέρα 13/3/2017  (6.30μ.μ) «το σπίτι του Μάρτη» η συγγραφέας μας Λ. 
Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου μας αφηγείται την ομώνυμη ιστορία από τα 
παιδιά της άνοιξης συζητάμε, βρίσκουμε παροιμίες, ονομασίες, συνήθειες 

του μήνα, με τις Α. Κατσαϊτου και Π. Θεοδόση, για παιδιά από 4-8 χρονών με 
προεγγραφή.  

 
Τρίτη 14/3/2017 (6:15-7:15) "Ήρα, πού έβαλες τους κεραυνούς 

μου;"   Ένα ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της μυθολογίας   μέσα από 

παιχνίδια memory, με την Ε. Πέτσα, για παιδιά από 8 χρονών, με 

προεγγραφή. 

Τετάρτη 15/3/2017:(6:15μ.μ)«μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι 
αγαπώ» φτιάχνουμε πάνινο κολλιέ ανακυκλώνοντας την παλιά μας 
μπλούζα ( μια ελαστική μπλούζα, κουμπιά χάντρες)  με την Antje 
Schmelzle, για ενήλικους, με προεγγραφή 

 

 Πέμπτη 16/3/2017: (6:15-7:15 μ. μ)  Διαβάζουμε το βιβλίο της Μ. Τόλκα «η Κα 
Ανακύκλωση και οι φίλοι της» και φτιάχνουμε ένα χαρτοφάγο,  με Ε. Χαικάλη, για παιδιά 
από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

 
Παρασκευή 17/3/2017 (6:15 μ. 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 (απαραίτητος καμβάς ζωγραφικής 

18,2Χ25,7 θα τηρηθεί αυστηρά ο αριθμός των προεγγραφών).   

Σάββατο 18/3/2017 (12 το μεσημέρι) υποδεχόμαστε την άνοιξη με το βιβλίο 

« Ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα» του J. Giono και φυτεύουμε στον κήπο 

της βιβλιοθήκης ότι ριζούλα μπορούμε να φέρουμε, με τις Α. Καλογεράτου 

και Μ. Μάνθου, για όλα τα παιδιά!! 

 Δευτέρα 20/3/2017 (6:30μ.μ) κατασκευάζω αυτοσχέδια μουσικά όργανα με την Χ. 
Λυκούρεση, για παιδιά 3-6 χρονών, με προεγγραφή   
 
Τρίτη   21/3/2017 (6:15-7:15 μ. μ) Ποιό είναι “ Το ταξίδι της τροφής”; Πως πρέπει να 
τρώμε και γιατί πρέπει να μασάμε καλά το φαγητό μας; Μαζί με τον Μάκη τον Eνζυμάκη 
θα καβαλήσουμε μια μπουκιά φαγητό και θα ταξιδέψουμε μέσα στον οργανισμό μας για 
θα δούμε τι συμβαίνει μετά από κάθε γεύμα. Δέστε καλά τις ζώνες σας και φύγαμε!!! Με 
τους Ι. Παπακωνσταντίνου και Σ. Κάρλο, για παιδιά από 7 χρονών, με προεγγραφή. 
 
Τετάρτη 22/3/2017 (6:15-7:15) Μυστικά για το περιβάλλον με την  Φ. 
Παναγοπούλου, για παιδιά από 7 χρονών, με προεγγραφή.  
 
Τρίτη 28/3/2017 (6:15μ.μ) το παραμύθι της νόνας «η επιστροφή της χελιδόνας» με την Σ. 
Σούρμπη, για παιδιά από 7 χρονών, με προεγγραφή.  
 
Τετάρτη 29/3/2017 (6:00-7:00μ.μ) 5η συνάντηση λέσχης φιλαναγνωσίας του συλλόγου 
δασκάλων και νηπ/γων (χαρτογράφιση) με την Α. Κατσαϊτου, για ενήλικες, ανοικτή 
ομάδα.  
Παρασκευή 31/3/2017 (6:15 μ.μ) «Αγαπάω την φύση και την προσέχω». Πώς μπορούμε 
όλοι να βοηθήσουμε για μια πιο καθαρή Ζάκυνθο, διαβάζοντας το 
παραμύθι "DON'T  POLLUTE (ANYMORE)" (Δεν ρυπαίνουμε πια) της 
παιδικής σειράς Τhe Berenstain Bears με την Αγγελική Καλογεράτου-
Μαρίνου, για παιδιά 5-10 χρονών (φέρτε από τα σπίτια σας τα 
ανακυκλώσιμα υλικά). 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com  

 ΩΡΑΡΙΟ 6:00-8:00μ.μ κάθε απόγευμα εκτός Σαββατοκύριακο,     ΤΗΛ. 26950 45078  

http://filoixenopouliou.weebly.com/

