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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  2015 

«Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …είναι….» 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 

            Τρίτη 4-08-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

       Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα μουσείο προσωπικοτήτων   

Με οδηγό τις βιογραφίες διάσημων προσώπων της ιστορίας φτιάχνουμε μια έκθεση με 

φωτογραφίες και αφηγήσεις γ ια τα παιδικά τους χρόνια, με την Α. Βούτου, για παιδιά 7 – 12 

ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

 

Παρασκευή 07-08-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …είναι εργαστήρι νοηματικής γλώσσας 

 

Μαθαίνουμε τον κώδικα της νοηματικής μέσα από τους ήρωες των βιβλίων, με την Αντριάνα 

Βούτου, για παιδιά από 6 χρονών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

 

           Δευτέρα 10-08-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

     Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το ατελιέ του Χουάν Μιρό  

 

Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του ισπανού ζωγράφου Χουάν Μιρό, βλέπουμε έργα 

του, ζωγραφίζουμε με τον δικό του τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα εμπνευσμένα από 

τους τίτλους των έργων του, με την Βίκυ Γκούγια,  

για παιδιά 6 – 12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

 

Τετάρτη 12-08-2015 (7:00-8:00 απόγευμα) 

 

     Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα ραφείο λέξεων  

 

Κεντάμε με πολύχρωμες κλωστές λέξεις πάνω σε μικρά κομμάτια από ύφασμα, τα ράβουμε 

μεταξύ τους και φτιάχνουμε την σημαία του καλοκαιριού (απαραίτητο ένα κομμάτι ύφασμα) με 

την Βίκυ Γκούγια, για παιδιά 8 – 12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

 

 Τετάρτη 19 -08-2015 ( 7.00-8.30 απόγευμα) 
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           Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου - Το μέλλον  

  Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη - μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στο μέλλον. Τι θα   τρώμε, τι 

ρούχα θα φοράμε, πού θα μένουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις απαντήσεις, με την Γιώτα 

Μωραΐτη, για παιδιά 7 - 10 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.   

 

           Παρασκευή 28-08-2015 (7:00-9:00 απόγευμα) 

    Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων 

 

Ελάτε να μεταφερθούμε  στον κόσμο της Αλίκης στη Χώρα των θαυμάτων , να  απολαύσουμε 

παγωμένο τσάι, να παίξουμε τα μεγαλύτερα παιδιά σκάκι με τον Σκακιστικό σύλλογο Ζακύνθου 

και να φτιάξουμε παιχνίδια εμπνευσμένα από τις περιγραφές και τους ήρωες του βιβλίου, με τις 

Ελένη και Κατερίνα Πέτσα, για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

 

      Σαββάτο 29-8-2015 ( 10.30 - 12.00 πρωί) 

          Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη. Είναι το ατελιέ του Γκούσταβ Κλίμτ. 

   Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ , 

ζωγραφίζουμε με τον δικό του τρόπο και τον γνωρίζουμε μέσα από ζωγραφική και παιχνίδια, με 

την Μαρία Κλάδη και Άννα Κλαυδιανού, για παιδιά 5 - 12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

 

           Τετάρτη 02 -09-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το μουσείο του Γ.Ξενόπουλου  

Μέσα από εικόνες, βιβλία και βιωματικά παιχνίδια θα γνωρίσουμε τη ζωή του Ζακυνθινού 

συγγραφέα, με την Αλεξάνδρα Κατσαϊτου ,για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή, στη 

βιβλιοθήκη.  

Τρίτη 08-09-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων  

 

Ένα θεατρικό παιχνίδι στο κόσμο της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων για παιδιά από 5 χρονών, με 

την Ιωσιφίνα Τριανταφύλλου, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

 

 

 

Τρίτη 15/9 ΛΗΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ!!! (6:30 απόγευμα) 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …..είναι ένας χώρος εκπλήξεων !!!!!!!!!!!!!!! για όλα τα παιδιά από 4 

χρονών με τον Σύλλογο φίλων της Ξενοπούλειου παιδικής βιβλιοθήκης 

 

 

 

Σύλλογος φίλων Ξενοπούλειου παιδικής βιβλιοθήκης 

http://filoixenopouliou.weebly.com/   


