
 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ-  ΜΑΡΤΗΣ 2016 

 
 
Τρίτη 1-3-2016 …. 

 (5:00-7:00 μμ) Μάθημα face painting 
 (5:30-6:30 μ.μ) λέσχη εφήβων με την Α. Γουνέλη για παιδιά από 12-

15 χρονών, με προεγγραφή. 

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

ομάδα-κάθε εβδομάδα) 

Τετάρτη 2-3-2016  (6.30 μ.μ) Καρναβαλομαγειρέματα  (Έναρξη Καρναβαλούπολης) 
με τη Λέσχη αρχιμαγείρων -Παράρτημα Ζακύνθου και το Τμήμα μαγειρικής του ΙΕΚ 
Ζακύνθου, πλατεία Αγ. Μάρκου, για όλα τα παιδιά. 
 
Παρασκευή 4-3-2016 (6:00μ.μ) Ο σύλλογος φίλων της βιβλιοθήκης σας καλεί στο 
αποκριάτικο πάρτι, στο πνευματικό κέντρο (με συμβολική είσοδο για τις ανάγκες της 
βιβλιοθήκης). 
 
Σάββατο 5-3-2016: (11:00 π.μ ) Ο Πικάσο συναντά την Καρναβαλούπολη στην 
Ξενοπούλειο,  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. 
 
Δευτέρα 7-3-2016 (6:00μ.μ) Η Καρναβαλούπολη και η Ξενοπούλειος Βιβλιοθήκη 

συναντώνται στην εκδήλωση της ΧΕΝ με face painting και μάσκες (Στοές 

Πνευματικού Κέντρου). 

Τρίτη 8-3-2016 : 
  (5:30μ.μ) παίρνουμε  μια γεύση από την Commedia dell arte με την ιστορία 

«Αρλεκίνος» των Robero Piumini και Giovanni Manna και παίζουμε ακούγοντας 

Ναπολιτάνικη μουσική με την Α. Σαραντίδη, για παιδιά από 6 χρονών, με 

προεγγραφή.  

 (6:00-7:00 μ.μ) ομάδα φιλαναγνωσίας ενηλίκων, η βιβλιοθήκη μεταμορφώνεται σε 

μία γέφυρα, με ένα παιχνίδι γεφυρώνουμε τη λογοτεχνία με τα μαθηματικά, την 

τέχνη με τις φυσικές επιστήμες, τη μαγειρική με τα παραμύθια, με την Α. Κατσαϊτου 

  (6:00-8:00μ.μ) Νοιάζομαι και δρω με την Καρναβαλούπολη (Αγ Μάρκου) το Σύλλογο 
Φίλων Ξενοπούλειου Παιδικής Βιβλιοθήκης . 

 

Τετάρτη 9-3-2016 (6:00μ.μ) «μια ιστορία..μια κατασκευή»  με τον Κ. Κλαυδιανό για 

παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

 
Πέμπτη 10-3-2016  

 (6:30μ.μ) Λήξη Καρναβαλούπολης, οι Αρλεκίνοι χορεύουν παίζουν και 
δημιουργούν(πλατεία Αγ. Μάρκου) για όλα τα παιδιά. 

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

Παρασκευή 11-3-2016: (5:00μ.μ)Κατασκευή μάσκας, μουσική κι εκπλήξεις με τις  Μ. 
Γιατρά  και Ν. Σπύρι, για παιδιά 6-10χρονών, με προεγγραφή.  
 
Τρίτη 15/3/2016 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο «η κυρά 
Σαρακοστή και η αδελφή της» και συζητάμε κατασκευάζοντας .. με 
την Αγγελικη Γκλεζάκη, για παιδιά από 6 χρονών, με προεγγραφή. 
 
Παρασκευή 18-3-2016 (6:00μ.μ) 5η αξία  του living values 

«συνεργασία» με τις Αθανασία και Αγγελική Γκλεζάκη για παιδιά 

από 6 χρονών και άνω, με προεγγραφή. 

Δευτέρα 21-3-16 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το παραμύθι "The Birds the Bees and the 

Berenstain Bears" της παιδικής σειράς The Berenstain Bears και μαθαίνουμε για το 

ξύπνημα της φύσης και τον ερχομό μιας νέας ζωής, με την Α.Καλογεράτου-Μαρίνου και 

τον βοηθό της Άκη για παιδιά 5-10 ετών ,με προεγγραφή.  

Τρίτη 22-03-2016: (6:00μ.μ):  2η συνάντηση «Η υπόσχεση»  του J.Willis με τον  Η. 

Αθανασούλια, για παιδιά  7-12 χρονών, με προεγγραφή. 

Δευτέρα 28-3-16 (5:45 μ.μ)  κατασκευάζω αυτοσχέδια μουσικά όργανα με την Χ. 

Λυκούρεση, για παιδιά 3-6 χρονών, με προεγγραφή.  

Τετάρτη 30-3-2016: (6:00μ.μ)  Νοιάζομαι και δρω: δεν φοβάμαι στον σεισμό ,βιωματική 
δράση με τα παιδιά της ΣΤ τάξης του 3ου ΔΣ Άμμου και την δασκάλα τους Α. Γκλεζάκη, για 
παιδιά από 6 χρονών. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com 

  ΩΡΑΡΙΟ:     9:00 π.μ (πρωί)-9:00 μ.μ (βράδυ) 
Προεγγραφή στο τηλέφωνο 2695045078 

http://filoixenopouliou.weebly.com/


 
 


