
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

του συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

Δευτέρα 02 /03/15  : Λέσχη εφήβων με τη φιλόλογο Α. Γουνέλη για παιδιά από 

12-15 χρονών (7:00μ.μ) με προεγγραφή.  

Τρίτη 03/03/15: «Μοιράζομαι το χόμπυ μου και 

ότι αγαπώ» Πλέκουμε φρού φρού κασκόλ με 

βελόνες 4 ή 5 και μία κούκλα μαλλί φρού φρού με 

την Ειρήνη Βούτου, για ενήλικους, (6:00μ.μ) με 

προεγγραφή . 

Τετάρτη 04/03/15: Φτιάχνουμε και παίζουμε   παιχνίδια με τα βιβλία της 

βιβλιοθήκης μας, για τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου δασκάλων και 

νηπιαγωγών με την Α. Κατσαϊτου(6:00μ.μ) με προεγγραφή. 

Πέμπτη 05/03/15: Διαβάζουμε το βιβλίο "μύθοι λουλουδιών" και φτιάχνουμε 

λουλούδια με διαφορετικούς τρόπους, με την Α. Κατσαϊτου , για παιδιά από 5 

χρονών (5:30μ.μ) με προεγγραφή, στη ΔΙΒΖ.  

Παρασκευή 06/03/15: «παίζουμε επιτραπέζιααα» «μια νύχτα στο Παλέρμο» με 

την Νάντια Σπύρι για παιδιά από 8 χρονών(6:00μ.μ) με προεγγραφή 

Τρίτη 10/03/15: «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» Διαβάζουμε το κλασσικό 

παραμύθι «η κοκκινοσκουφίτσα» παίζουμε κουκλοθέατρο και φτιάχνουμε τις 

δικές μας κούκλες παρέα με την Α. Δουμπρή και Α. Κατσαϊτου, για μικρά από 

1.5-3.5 χρονών(5:30 μ.μ)  με προεγγραφή.  

Τετάρτη 11/03/15: «το παραμύθι τση 

νόνας» η νόνα Σούλα Σούρμπη μας 

διηγείται  το παραμύθι "η σουσουράδα" και 

εμείς το καταγράφουμε!!!για παιδιά από 4 

χρονών (6:00μ.μ). 

Πέμπτη 12/03/15: «Μαθαίνω για την υγιεινή διατροφή» με την Έλενα  Γελαδά 

από 5 χρονών, με προεγγραφή (5:30μ.μ) στη ΔΙΒΖ 

Παρασκευή 13/03/15: «μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι αγαπώ» « ο Η/Υ και η 

παρουσίαση» με την Ξ. Χουλιάρα,(6:00μ.μ)  για ενήλικες, με προεγγραφή  

Τετάρτη 18/03/15:  Παίζουμε θέατρο σκιών και αυτοσχεδιάζουμε πάνω στο 

παραμύθι «ο Πέτρος και ο λύκος» με τον Η. Αθανασούλια και την Μ. 

Μαυροπούλου για παιδιά 8-10 χρονών (6:00 μ.μ) με προεγγραφή.  

Πέμπτη 19/03/15: Φτιάχνουμε «μαρμελάδα πορτοκάλι» με τις Μελισσιώτισσες 

ακούγοντας την Ε. Τουρκάκη να μας αφηγείται την ομώνυμη ιστορία!!(6:00 

μ.μ) για μικρούς (από 4 χρ) και μεγάλους (απαραίτητο ένα βαζάκι) με 

προεγγραφή. 

Παρασκευή 20/03/15: «μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι αγαπώ» πλέκουμε το 

ανοιξιάτικο τσαντάκι με την Γ. Κλάδη γα ενήλικους(6:00μ.μ)(τα υλικά θα 

ανακοινωθούν).  

Σαββάτο 21/03/15: Διαβάζουμε το παραμύθι "The Truth" της παιδικής σειράς  
The Bernstein Bears και μαθαίνουμε πόσο σημαντικό  είναι στη ζωή μας να 
λέμε την αλήθεια, με την Α. Καλογεράτου - Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη, 

για παιδιά 5-10  χρονών (10:30 π.μ) με προεγγραφή. 
Υποδεχόμαστε την Άνοιξη φυτεύοντας 
λουλούδια στον κήπο της Ξενοπούλειου 

βιβλιοθήκης. 
 

Τρίτη 24/03/15: «με το μωρό μου στη 

βιβλιοθήκη» παιχνίδια της μουσικής μαζί με 

την Ρ. Καραγιάννη και Α. Βούτου για μικρά από 

1.5-3.5 χρονών (6:00 μ.μ) με προεγγραφή  

Πέμπτη 26/03/15: «μαμάδες εν βράσει» "εγώ 

και το παιδί μου" με την Γ.Καρανάτσιου και την 

Α.Μ Λιβέρη , (6:00μ.μ) για ενήλικες, με προεγγραφή .  

Τρίτη 31/03/15: Διαβάζουμε τους "μύθους του Αισώπου" και τους 

δραματοποιούμε με την Α. Δουμπρή και την Α. Κατσαϊτου (5:30 μ.μ) για παιδιά 

από 4 χρονών, στη ΔΙΒΖ. 

Προεγγραφή στο τηλέφωνο της Ξενοπούλειου 2695045078 (5:30 -8:00μ.μ) 


