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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  2015 

«Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …είναι….» 

ΙΟΥΝΗΣ: 

Δευτέρα 15-06-2015: ΕΝΑ ΡΞΗ ΚΑΛΟΚΑ ΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2015 (7:00μ-8:30 απόγευμα) 

Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της βιβλιοθήκης; ελάτε να ανακαλύψουμε τους  μαγικούς κόσμους της 

βιβλιοθήκης όπου θα ταξιδέψουμε φέτος το καλοκαίρι  με πολλές εκπλήξεις !! μαζί μας και ο μάγος ΗΕΝ!! Για 

παιδιά από 4 χρονών.  

               Τετάρτη  17 -06-2015  ( 7.00 - 8.30 απόγευμα) 

                Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι …η μαγική Αγκαλιά του Μπαμπά μου!  

  Θα κατεβάσει για χάρη μου το φεγγάρι,  είναι πυροσβέστης/ δάσκαλος /εξερευνητόσουπερ ιππότης ,είναι 

πολυθρόνα / αεροπλάνο/ καρουζέλ  και μετά από τις ανήκουστες περιπέτειες του ,Ευτυχώς, ο μπαμπάς θα φέρει 

το γάλα! Για να το μάθετε πως , πάρτε θέση στην αγκαλιά του μπαμπά και ελάτε !! με την Α. Κλαυδιανού, για 

παιδιά 6-9 ετών ,με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη.  

Πέμπτη 18-06-2015 (7:00-8:00 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι…….. κάμπινγκ!!!!  

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Go to Camp» της παιδικής σειράς The Berenstain Bears και μαθαίνουμε για τις 

καλοκαιρινές δραστηριότητες που μπορούμε να χαρούμε με φίλους νέους και παλιούς στην κατασκήνωση, με την 

Αγγελική Καλογεράτου - Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη, για παιδιά 5 - 10 ετών, με προεγγραφή ,στην πλαζ 

ΕΟΤ . 

Πέμπτη  25-06-2015 (7:00-8:30 απόγευμα)  

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Η εποχή του βωβού κινηματογράφου.  

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιά κια, προσθέτουμε όπου 

χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.  

Με την Ξανθή Χουλιάρα, για παιδιά από  8 ετών και πάνω, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.    

     Παρασκευή 26-06-2015 (6:30-8:30 απόγευμα) 

 Εδώ δεν είναι βιβλ ιοθήκη… είναι η μαγεία των πειραμάτων και των   ανακαλύψεων   

Γνωρίζουμε τα βιβλία των φυσικών επιστημών της βιβλιοθήκης και ανακαλύπτουμε την μαγεία των πειραμάτων 

με τις Ε. Μυλωνά κα την Ι. Αρβανιτάκη, για παιδιά 7 – 10 ετών , με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Σύλλογος φίλων Ξενοπούλειου παιδικής βιβλιοθήκης 

http://filoixenopouliou.weebly.com/   
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