
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ-  ΑΠΡΙΛΗΣ 2016 

Παρασκευή 1-4-2016( 6:00μ.μ) Η 6η αξία  του living values «τιμιότητα» με την Α. 

Κλαυδιανού για παιδιά από 6 χρονών και άνω, με προεγγραφή. 

Κυριακή 3-4-2016(4:00-6:00μ.μ) με την ευκαιρία  της 

παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου σας καλούμε στη 

πλατεία Λαγκαδακίων, σε μια γιορτή παραμυθιών με 

αφήγηση ,χρώμα, κέφι και μουσική! Συνεργασία με τον 

πολιτιστικό σύλλογο Λαγκαδακίων, για όλα τα παιδιά!!! 

Δευτέρα 4-4-16 (5:45 μ.μ)  κατασκευάζω αυτοσχέδια 

μουσικά όργανα με την Χ. Λυκούρεση, για παιδιά 3-6 χρονών, με προεγγραφή.  

Τρίτη 5-4-2016  

 (5:30 μ.μ) λέσχη εφήβων με λέσχη εφήβων με την Α. Γουνέλη για παιδιά από 

12-15 χρονών, με προεγγραφή. 

 (6:30 μ.μ) Διαβάζουμε την «ψαροσουπίτσα» και ψαροδιασκεδάζουμε!! Με  

την Μ. Ταβουλάρη, για παιδιά από 6-8 χρονών, με προεγγραφή.  

 (7:00 μ.μ)  μαθήματα φωτογραφίας με τον Θ. Γκούγια (κλειστή ομάδα-κάθε 

εβδομάδα) 

Πέμπτη 7-4-2016  

 (7:00μ.μ) «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» παίζουμε με μουσική και παρέα 

με την Ρ. Καραγιάννη και την Χ. Λυκούρεση, για παιδιά από  1,5-3,5χρονών με 

προεγγραφή.  

 (7:00μ.μ) μάθημα κιθάρας με την Ε. Μαρούλη από 10 χρονών και άνω (κάθε 

εβδομάδα) 

Δευτέρα 11-4-2016 (5:45μ.μ) Διαβάζουμε το παραμύθι "The  Berenstain Bears 

and the Big Question”" της παιδικής σειράς The Berenstain Bears και συζητάμε..τι 

είναι Θεός??? με την Α.Καλογεράτου-Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη για παιδιά 

5-10 ετών ,με προεγγραφή.  

Τρίτη 12-4-2016 (6:00μ.μ) ομάδα φιλαναγνωσίας ενηλίκων, η εποχή του βωβού 

κινηματογράφου Χωριζόμαστε σε ομάδες, γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα 

ταινιάκια, προσθέτουμε όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε 

τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη, με την Ξ. Χουλιάρα.  

Τετάρτη 13-4-2016 (6:00μ.μ) Μαθαίνουμε για την τέχνη της αγιογραφίας με τον 
αγιογράφο Ι. Γιατρά σε συνεργασία με τις Α. Καλογεράτου-Μαρίνου,  Α. Στρούζα 
και Μ. Μάνθου, για παιδιά 6-12 ετών ,με προεγγραφή. 

 

Σαββάτο 16-4-2016 (11:00 π.μ): Ξενάγηση στο εκκλησιαστικό μουσείο με τον 

ιεροκήρυκα Μητροπόλεως Δ. Λυκογιάννη, για μικρούς(από 6 χρονών) και 

μεγάλους, συνάντηση πίσω από τον Άγιο. 

Δευτέρα 18-4-2016 (6:30μ.μ) Διαβάζουμε «το πρώτο μου Πάσχα» του Γ. 

Ξενόπουλου και στολίζουμε τη βιβλιοθήκη με πασχαλινά, με την Α. Κατσαϊτου, 

για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

Τετάρτη 20-4-2016 (6:30μ.μ) «εγώ και ο φίλος μου ο Μαξ» Αφηγούμαστε 

ιστορίες με τα ζώα, συζητάμε για τα κατοικίδιά μας, για τις ανάγκες τους έχοντας 

μαζί μας τις φωτογραφίες τους, με την Ν. Σπύρι, για παιδιά από  6-10χρονών, με 

προεγγραφή.  

 

Σάββατο 23-4-2016 (11:00 -13:00πρωί) «έλα με το αυγό 

σου» πασχαλινά : παιχνίδια, χρώματα, ζυμώματα, 

αφηγήσεις και μυρουδιές για όλα τα παιδιά!!! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ http://filoixenopouliou.weebly.com 

 

 ΝΕΟ  ΩΡΑΡΙΟ:     9:00-12.30 (πρωί)-3:00-9:00  (βράδυ) 

Προεγγραφή στο τηλέφωνο 2695045078 –Γαήτα 4 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

