
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015  
Δευτέρα 04-05-2015:  

 «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» διαβάζουμε το βιβλίο «εγώ 
ο πιο δυνατός» και παίζουμε κουκλοθέατρο παρέα με 
τον…λύκο !!και την Α. Δουμπρή, για παιδιά από 1,5-3,5 χρονών 
(6:30 μ.μ) με προεγγραφή.   

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

 
Τρίτη 05-05-2015: διαβάζουμε τον μύθο «η θεά Αθηνά και η αράχνη» 
και φτιάχνουμε τα δικά μας υφαντά με την Α. Κατσαϊτου, για παιδιά 
από 5 χρονών (6:30μ.μ) με προεγγραφή(εφόδιο μαλλί ή κουρελάκια). 
 
Πέμπτη 07-05-2015: 

 Γιορτή βιβλίου στο 3ο Δημοτικό σχολείο Ρίζας(10:00-12:00 π.μ) 
 «η προσεισμική Ζάκυνθος μέσα από το αρχείο του Ντίνου Κονόμου» με τον 

Ιεροκήρυκα Μητροπόλεως  Δ.Λυκογιάννη  για ενήλικες και  παιδιά από 7 
χρονών, (5:30μ.μ) στη ΔΙΒΖ (πλατεία Σολωμού) με προεγγραφή . 

 
Παρασκευή 08-05-2015: «η μητέρα με λόγια και έργα παιδικά» με 
την Ξ. Χουλιάρα και την Ε. Μυλωνά, για παιδιά από 5 χρονών, 
(6:30μ.μ) με προεγγραφή . 
  
Τρίτη 12-05-2015: «το μυρμηγκάκι» παίζουμε θεατρικό παιχνίδι με 

την Β. Ι. Τριανταφύλλου για παιδιά από 6 ετών και πάνω (7:00μ.μ) με 
προεγγραφή. 
  
Πέμπτη 14-05-2015:  Διαβάζουμε το βιβλίο "ο ζωγράφος του δάσους" του 

F. Mansot  και ζωγραφίζουμε τους δικούς μας πίνακες, με την Α. Κατσαϊτου στη ΔΙΒΖ 
(πλατεία Σολωμού), για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.   
 
Κυριακή 17-05-2015: «μια Κυριακή στο μουσείο Χέλμη φυσικής 
ιστορίας» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μουσείων,  
 ακολουθούμε τα μονοπάτια της καφέ αρκούδας που στέλνει κρυφά 
μηνύματα..ελάτε να τα ανακαλύψουμε στις 11:00 μ.μ, στην Αγ. Μαρίνα  
με τις Α. Κλαυδιανού,Ν. Πάτρα, Ι.Τριανταφύλλου για όλα τα παιδιά, με 
προεγγραφή. 

 
Τρίτη 19-05-2015: η συγγραφέας Άλκη Ζέη θα βρίσκεται μαζί μας 
στο Πνευματικό κέντρο Ζακύνθου στις 6:00 μ.μ για να μοιραστεί 
μαζί με όλα τα παιδιά τις εμπειρίες της !! 
 
Τετάρτη 20-05-2015: Διαβάζουμε το παραμύθι "Double Dare" της 

παιδικής σειράς The Berenstain Bears και μαθαίνουμε πως να μην 

επηρεαζόμαστε από τις κακές προκλήσεις των άλλων παιδιών, με την Α.Καλογεράτου-

Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη για παιδιά 5-10 ετών (6:30 μ.μ.) με προεγγραφή.  

Πέμπτη 21-05-2015: ΑΡΓΙΑ 

Παρασκευή 22-05-2014: «παίζουμε επιτραπέζιαααα»  η Μαριτίνα Γιατρά φέρνει το 
παιχνίδι «ναυμαχία των γνώσεων» και περιμένει τα παιδιά από 9 χρονών να παίξουν 
όλοι μαζί στις 6:30μ.μ, με προεγγραφή.  
 

Δευτέρα 25-05-2015: «το παραμύθι τση νόνας» «το γαϊτανάκι» 

με τη Σ. Σούρπη, για παιδιά από 4 χρονών (6:30μ.μ) με 

προεγγραφή. 

Τρίτη 26-05-2015: «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» θα 
παίξουμε και θα ζωγραφίσουμε στις 6:30μ.μ στο κήπο του Ξενόπουλου  με την Ρ. 
Καραγιάννη, φορέστε τα πρόχειρα ρούχα σας και ελάτε μικρούλια από 1,5-4 χρονών, με 
προεγγραφή.   
Πέμπτη 28-05-2015: 

 Η  συγγραφέας Τζίνα Μιτάκη μας περιμένει στη ΔΙΒΖ  στις 5:30μ.μ για να 
μας αφηγηθεί το λαϊκό παραμύθι «το μαγικό 
καράβι» και η Α. Κατσαϊτου να φτιάξει μαζί μας 
πολλά καλοτάξιδα καράβια!!!για παιδιά από 4 
χρονών με προεγγραφή. 

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

 
Παρασκευή 29-05-2015:  «η μαγεία της φυσικής» πειραματιζόμαστε  με τις φυσικούς Ε. 
Μυλωνά και Κ. Κύρκου για παιδιά από 7 χρονών (6:30μ.μ) με προεγγραφή.  
 
 
ΙΟΥΝΗΣ 
Παρασκευή 05-06-2015 «ΓΙΟΡΤΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο κήπο του 
Ξενόπουλου με το σύλλογο φίλων της Ξενοπούλειου βιβλιοθήκης, το σύλλογο 
δασκάλων και νηπιαγωγών Ζακύνθου και όλα τα παιδιά!! 
 
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 

 
ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ 6:00-8:30μ.μ 

Προεγγραφή στο τηλέφωνο 2695045078 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

