
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 
 
Πέμπτη 02-04-2015: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 10:00-12:00 π.μ Γιορτή βιβλίου στο 
Δ/Σ Κατασταρίου 

 6:00 μ.μ αφιέρωμα στην Άλκη Ζέη 
με τις Α. Κλαυδιανού και Ν. Πάτρα για 
παιδιά από  6 χρονών, με προεγγραφή  

«Ας δώσουμε στα βιβλία μια δεύτερη ευκαιρία συγκεντρώνοντας τα στο 
χώρο της παιδικής βιβλιοθήκης τη παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου» 
Παρασκευή 03-04-2015: Πασχαλινά ήθη και έθιμα με τον Δ. Φλεμοτόμο, 
κατασκευές με την Α. Κλαυδιανού, για παιδιά από 5 χρονών, (6:00μ.μ) με 
προεγγραφή.  
Μόνο Μ. Δεύτερα, Μ.Τρίτη και Μ. Τετάρτη η βιβλιοθήκη θα ανοίξει το 
πρωί από τις 10:30-13:00 
Μ. Τρίτη 07/04/2015: η Μελίνα Guy-Πυριόχου μας διαβάζει το βιβλίο 
του Ε.Τριβιζά «το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του» και 
φτιάχνουμε πασχαλιάτικες κάρτες με την Α. Κατσαϊτου, για παιδιά από 4 
χρονών, (12:00 π.μ), στη ΔΙΒΖ, με προεγγραφή. 
 Μ. Τετάρτη «έλα με το αυγό σου» , πασχαλιάτικες κατασκευές και 
παιχνίδια με την Α.Κλαυδιανού,Α. Καλογεράτου, Β. Κακολύρη, Α. 
Κατσαϊτου,Α. Βούτου  (11:00-12:00 για παιδιά από 1,5-4,5 χρονών) και 
(12:00-13:00 για παιδιά από 5 και άνω, μαζί με ένα βαζάκι) χωρίς 
προεγγραφή. 
Από Μ. Πέμπτη-Νια Δευτέρα ΚΛΕΙΣΤΑ 
Δευτέρα 20/4/15:  

 «μοιράζομαι το χόμπυ μου και 
ότι αγαπώ»  ο Η/Υ, η εικόνα και 
το βίντεο με την Ξ. Χουλιάρα 
(6:00μ.μ) με προεγγραφή. 

 Λέσχη εφήβων με τη φιλόλογο Α. Γουνέλη για παιδιά από 12-15 
χρονών (7:00μ.μ)  

Τρίτη 21/4/15 : Γνωριμία με τον κόσμο των ψηφιδωτών με την 
Δ.Βυθούλκα  για παιδιά από 5 χρονών, (6:00μ.μ) με προεγγραφή(1η 
συνάντηση). 

Τετάρτη 22/4/15: Θεατρικό παιχνίδι "Το μαγικό χαρτί" Ελάτε να 
ταξιδέψουμε με τη φαντασία και να παίξουμε δημιουργικά. Με την 
θεατρολόγο Βάσω-Ιωσηφίνα Τριανταφύλλου(6:00μ.μ) για παιδιά από 6 
ετών κ' πάνω, με προεγγραφή. 
Πέμπτη 23/4/15 : αφιέρωμα στη Μυθολογία με την Ε. Πέτσα στη ΔΙΒΖ 
για παιδιά από 5 χρονών, (5:30 μ.μ)  με 
προεγγραφή. 
Παρασκευή  24/4/15:  

 «μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι 
αγαπώ» φτιάχνουμε κοσμήματα με τη 
τεχνική του μακραμέ (6:00μ.μ) με την 
Γ.Κλάδη, με προεγγραφή (απαραίτητο 
νήμα για μακραμέ) 

 «παίζουμε επιτραπέζιαα» ο Χ. Παπαρήγας φέρνει το παιχνίδι 
«παιδιά εναντίον γονέων» και περιμένει τα παιδιά από 8 χρονών 
να παίξουνε όλοι μαζί στις 6:00μ.μ  

Δευτέρα 27/4/15: «το παραμύθι τση νόνας» θα ακούσουμε το λαϊκό 
παραμύθι «τ’αρνίτσι μπίτσι» από την νόνα Σ. Σούρμπη για παιδιά από 4 
χρονών, (6:00μ.μ), με προεγγραφή.  
Τρίτη 28/4/15: 2η συνάντηση: φτιάχνω το δικό μου ψηφιδωτό, με την Δ. 
Βυθούλκα για παιδιά από 4 χρονών,(6:00 μ.μ) με προεγγραφή.  
Τετάρτη 29/4/15: 6η συνάντηση ομάδας φιλαναγνωσίας εκπαιδευτικών 
του Συλλόγου δάσκαλων και νηπιαγωγών, με περιβαλλοντική δράση 
(7:00μ.μ) με την Α. Κατσαϊτου.  
Πέμπτη 30/4/15:  

 «μαμάδες εν βράσει» με την Γ.Καρανάτσιου και την Α.Μ Λιβέρη  
(6:00μ.μ) για ενήλικες, με προεγγραφή 

 Διαβάζουμε το βιβλίο «το πιο όμορφο στεφάνι» της Ζ. Βαλάση 
και φτιάχνουμε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι 
της βιβλιοθήκης, με την Α. Κατσαϊτου, για 
παιδιά από 4 χρονών, (5:30 μ.μ) στη ΔΙΒΖ, 
με προεγγραφή.  

Τα μαθήματα κιθάρας θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 7:00 
μ.μ από τη μουσικό Κα Εύη Μαρούλη 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com/  

http://filoixenopouliou.weebly.com/

