
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΗΣ –ΙΟΥΝΗΣ  2017 

Δευτέρα 1/5/2017:  ΑΡΓΙΑ  

Τρίτη 2/5/2017:  

 (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.(απαραίτητη μια φωτογραφία  του παιδιού) 

  (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 

 

Πέμπτη 4/5/2017 : (6:30-7:30) διαβάζουμε «ο Μάης και οι φίλοι του»» από «τα παιδιά της 

Άνοιξης» της Λ.  Π. Ανδρουτσοπούλου και βρίσκουμε  παροιμίες, ονομασίες, συνήθειες ήθη κι 

έθιμα του μήνα, φτιάχνουμε το μαγιάτικο στεφάνι , για παιδιά 4-8 χρονών ,με τις Α. Κατσαϊτου και 

Β. Κακολύρη , με προεγγραφή 

Παρασκευή 5/5/2017: (7:00 μ.μ)  διαβάζουμε τον «Δράκο Σιδερομάσα» και πειραματιζόμαστε με 

τους μαγνήτες, με την Αγγελική Βελλοπούλου (νηπ/γό, διδάκτωρ Π. Πατρών) για εκπαιδευτικούς Α/ 

θμιας*, και παιδιά 5-8χρονών, απαραίτητη η προεγγραφή ενηλίκων και παιδιών. 

Δευτέρα 8/5/2017:   

 (6:30μ.μ) «της μανούλας η γιορτή» με την Σ. Σούρμπη για παιδιά από 5 χρονών, με 

προεγγραφή.  

  (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 9/5/2017:  (6:30μ.μ) «Σημεία ανάγνωσης» ένα εργαστήρι καταγραφής αναγνωστικών 

εμπειριών  της ΕΒΕ, με την Ν. Πάτρα,για παιδιά 6-9 χρονών, με προεγγραφή. 
 

Τετάρτη 10/5/2017: (6:30 μ.μ) «Σημεία ανάγνωσης» ένα εργαστήρι καταγραφής αναγνωστικών 

εμπειριών  της ΕΒΕ, με την Π. Θεοδόση,για παιδιά 7-10 χρονών, με προεγγραφή. 
 
Παρασκευή 12/5/2017: (6:00 μ.μ ) «Σημεία ανάγνωσης « εργαστήρι καταγραφής αναγνωστικών 

εμπειριών για μεγάλους και μικρούς από 7 χρονών, με τις Δ. Πάτρα και Α. Κατσαϊτου. 

 Πέμπτη 18/5/2017: (6:30 μ.μ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ « μουσεία και αμφιλεγόμενες 

ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται» στο Μεταβυζαντινό μουσείο , για 

μεγάλους και μικρούς από 5 χρονών.  

Παρασκευή 19/5/2017 (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 
 
Τρίτη 23/5/2017 (6:00-7:30 μ.μ) Γνωριμία με τα αθλήματα υγρού στίβου, με την Β. Παναγοπούλου 

(προπ. κολύμβησης), για παιδιά από 5 χρονών,  με προεγγραφή. 
 
Παρασκευή 26/5/2017 (6:15μ.μ.) Διαβάζουμε το παραμύθι "Too Much Vacation" της π. σ  The 

Berenstain Bears και μαθαίνουμε πως στις διακοπές μπορούμε τα απρόοπτα να τα δεχόμαστε με 

κέφι και γέλιο ,με την Α. Καλογεράτου-Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη, για παιδιά 5-10 χρονών, με 

προεγγραφή. 

Δευτέρα 29/5/2017 (7:30-9:00μ.μ) «νομική και πραγματική διάσταση της ισότητας των φύλων, 

καλές πρακτικές πρόληψης» με την Κ. Πέττα νομική σύμβουλο  του συμβουλευτικού κέντρου 

γυναικών του Δ. Ζακύνθου. Προβολή γυναικείων πορτραίτων από την φωτογραφική ομάδα 

Ζακύνθου, για ενήλικες. 

Τετάρτη 31/5/2017 (6:00-7:00μ.μ) 7
η
 και τελευταία συνάντηση λέσχης φιλαναγνωσίας του 

συλλόγου δασκάλων και νηπ/γων , με την Ε. Πέτσα, για ενήλικες, ανοικτή ομάδα.  

 
Πέμπτη 1/6/2017: (6:30μ.μ) Διαβάζουμε   «ο Ιούνιος, οι γονείς του και τα παιδιά» από τα παιδιά 
του Καλοκαιριού της Λ. Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου βρίσκουμε  παροιμίες, ονομασίες, συνήθειες 

ήθη κι έθιμα του μήνα και φτιάχνουμε δροσερές δημιουργίες!! με την Α. Κατσαϊτου, για παιδιά 4-8 
χρονών, με προεγγραφή.  
 

Παρασκευή 2/6/2017:  (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. 
 
Δευτέρα 5/06/2017 ΑΡΓΙΑ 

 
9-11/6/2017 :  ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  των παιδιών της δράσης «μαθαίνουμε τους μεγάλους 
ζωγράφους» με τις Α. Καλογεράτου-Μαρίνου, Α. Στρούζα και  Μ. Μάνθου στο φουαγιέ του 

πνευματικού κέντρου (οι ώρες θα ανακοινωθούν).  
 
Κυριακή 11/6/2017: (10:30 π.μ) στο Ενετικό κάστρο  Ζακύνθου, αφηγήσεις, θεατρικό παιχνίδι κι 

εκπλήξεις , με την  λέσχη φιλαναγνωσίας του Συλλόγου δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου σε 
συνεργασία με τον σύλλογο φίλων της Ξενοπούλειου  για παιδιά από 5 -105 χρονών!!!!!! 
 

  ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2017 
 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ http://fi loixenopouliou.weebly.com  

 ΩΡΑΡΙΟ 8:30-11:45 π.μ και 17:00-19:45 εκτός Σαββατοκύριακο,   ΤΗΛ. 26950 45078 

*νηπιαγωγούς και δασκάλους των πρώτων τάξεων  

http://filoixenopouliou.weebly.com/

