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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  2015 

«Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …είναι….» 

ΙΟΥΛΗΣ 
 

Παρασκευή 03-07-2015 ( 7:00-8:00 απόγευμα) 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι………story telling  

1η συνάντηση  με τον Piter Wiliams, Duas Mansor και Ιωάννα Βασιλειάδου για παιδιά από 7 χρονών και 

άνω! Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη. 

 

Σάββατο 04-07-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι………story telling  

2η  συνάντηση  με τον Piter Wiliams, Duas Mansor και Ιωάννα Βασιλειάδου για παιδιά από 7 χρονών και 

άνω! Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη. 

 

 

Δευτέρα 06-07-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ο χάρτης του κόσμου  

Αποτυπώνουμε τη βιβλιοθήκη μας σαν ένα μεγάλο χάρτη. Έχει τα δάση του με τα παραμύθια τους, τις 

πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία φυσικών επιστημών, τα βουνά του με τα βιβλία ιστορίας, με την 

Α. Κατσαϊτου  ,για παιδιά από 8 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Κυριακή 12-07-2015: (7:30 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια γέφυρα  

Με ένα παιχνίδι γεφυρώνουμε τη λογοτεχνία με τα μαθηματικά, την τέχνη με τις φυσικές επιστήμες, τη 

μαγειρική με τα παραμύθια, με την Ντένια Πάτρα, για παιδιά 7 – 10 ετών, στο προαύλιο χώρο του Αγ. 

Ιωάννη Γαλάρου 

 

  Δευτέρα 13-07-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

 Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Οι     αρχαίοι Αιγύπτιοι  

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων. Τι 

ρούχα φοράμε, τι φαγητά τρώμε, πώς χτίζουμε τις πυραμίδες, σε τι θεούς πιστεύουμε. Η βιβλιοθήκη θα 

μας δώσει τις απαντήσεις, με την Ευγενία Αρβανιτάκη, για παιδιά 6 – 10 ετών, με προεγγραφή, στη 

βιβλιοθήκη .  

          Τετάρτη 15 -07- 2015 ( 7.00-8.30  απόγευμα) 
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        Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ...είναι μια μηχανή του χρόνου - Οι πειρατές 

 Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη - μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε πάνω σ' ένα πειρατικό καράβι στην 

εποχή των πειρατών.  Ετοιμαζόμαστε για ρεσάλτο, μοιράζουμε τα λάφυρά μας, περνάμε μια μέρα 

αρμενίζοντας στις θάλασσες, με τις Αρετή Δουμπρή και Γιώτα Μωραΐτη για παιδιά 4 - 7 ετών, με 

προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

      Σάββατο 18 -07-2015 (11:00-12:30 πρωί)  

     Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το ατελιέ του Πάουλ Κλέ  

     Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ελβετού ζωγράφου Πάουλ Κλέ, ζωγραφίζουμε με τον δικό 

του τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα εμπνευσμένα από τους τίτλους των έργων του, με τις Άννα  

Κλαυδιανού και Μαρία  Κλάδη, για παιδιά 6 – 12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη . 

 

       Τετάρτη 22-07-2015 (7:00 -8:30 απόγευμα)   

     Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ….είναι  ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου  

     Διαβάζουμε το βιβλίο «ιστορίες που της είπε η θάλασσα» με την Αγγελική Καλογεράτου  και μαθαίνουμε 

για τα είδη των σκαφών και τη λειτουργία τους από τον Γιάννη Μαρίνο, για παιδιά από 5 χρονών, στον 

Α.Ν.Ο.Ζ (πίσω από τον παιδικό σταθμό). 

 

        Παρασκευή 24-07-2015 (7:30 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια κουφάλα δέντρου. 

 

Ιστορίες  γ ια μικρά και μεγαλύτερα ζωάκια που ζουν μέσα στην κουφάλα , εκεί βρίσκουν καταφύγιο και 

οι κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών. Με την Ντένια Πάτρα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο 

Πηγαδακίων «Ίριδα» στο πνευματικό κέντρο Πηγαδακίων, για παιδιά από 4 ετών. 

 

      Πέμπτη 30-07-2015 (6:00 απόγευμα) 

      Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι……παραλία!!!!!!!!!!!!  

       Με μουσική, χορό και πολύ πολύ γυμναστική περιμένουμε τους  μικρούς  και μεγάλους φίλους μας στη 

παραλία (θα ανακοινωθεί σύντομα) για να γυμναστούμε  παρέα με την Ελιζάνα Πολλάτου. 

 

       Παρασκευή 31-07-2015 (11:00 πρωί) 

     Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι….το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου  

     Στο θεματικό εκθεσιακό κέντρο της θαλάσσιας χελώνας στη Δάφνη περιμένουμε όλα τα παιδιά για 

ξενάγηση, παιχνίδια και ιστορίες πάνω στη ζωή της caretta-caretta 

 

 

Σύλλογος φίλων Ξενοπούλειου παιδικής βιβλιοθήκης 

http://filoixenopouliou.weebly.com/   


