
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ-  ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2016 

ΤΡΙΤΗ 02/02/16:  

 (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) 

Πέμπτη 04/02/16 (7:00μ.μ) μάθημα κιθάρας με την Ε. Μαρούλη από 10 χρονών και άνω 

(απαραίτητα κιθάρα, τετράδιο με πεντάγραμμο) τα μαθήματα θα γίνονται κάθε 

εβδομάδα,  με προεγγραφή. 

 

Σαββάτο 06/02/16 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο «Βέρα η μαγική σκακιέρα» με την Μ. 

Ταβουλάρη και παίζουμε μια παρτίδα σκάκι με τον  Σκακιστικό σύλλογο Ζακύνθου, για 

παιδιά 6-10 χρονών, με προεγγραφή.  

 

Τρίτη 09/02/16 (6:00μ.μ) ομάδα φιλαναγνωσίας για ενήλικες: η βιβλιοθήκη είναι..ένα 

ατελιέ ζωγράφων. Ο Μιρό, ο Ακριθάκης, ο Κλέ αλλά και ο Κλιμτ θα μας οδηγήσουν στα 

χρωματιστά τους μονοπάτια με την Α. Κατσαϊτου και Α. Κλαυδιανού. 

Πέμπτη 11/02/16 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο «η Κλάρα και ο 

χιονάνθρωπος» και φτιάχνουμε τους δικούς μας χιονάνθρωπους, με την 

Αγγελική Γκλεζάκη, για παιδιά 6-8 χρονών, με προεγγραφή. 

Παρασκευή 12/02/16 (6:00μ.μ):  Η υπόσχεση….μιλά για τις απαιτήσεις 

μας από τους άλλους, στα θέλω μας, στον εγωισμό, στα λάθη, στη κατανόηση …και για 

πολλά άλλα.Tο παιδικό παραμύθι του J.Willis με τους Η. Αθανασούλια και 

Μ.Μαυροπούλου είναι για παιδιά  7-12 χρονών, με προεγγραφή.  

Σαββάτο 13/02/16 : 

 (11:00 π.μ) Ξενάγηση στο μουσείο Σολωμού με τον Δ. Φλεμοτόμο 

 ( 5:00μ.μ) «Φυσικο…μουσική» η μουσική και η φυσική θα ενωθούν για να 

παίξουμε, να ακούσουμε και να διασκεδάσουμε, με τις Ε. Μυλωνά και Κ. 

Αβούρη, για παιδιά από 7 χρονών, με προεγγραφή.  

Τρίτη 16/02/16 (6:00μ.μ) «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» Διαβάζουμε το βιβλίο 

«Μανούλα από χιόνι» και διασκεδάζουμε με…τους πάγους του 

χειμώνα!!!με την Μ. Γιακουμέλου, για παιδιά από 1.5-3.5 χρονών, με 

προεγγραφή.  

Τετάρτη 17/02/16 (6:00μ.μ) Βάζοντας στη ζωή μας την ανεκτικότητα, 4η 

αξία του living values , με την Ξ. Χουλιάρα, για παιδιά από 6 χρονών και άνω, με 

προεγγραφή. 

Πέμπτη 18/02/16 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το παραμύθι για τις φυλετικές διακρίσεις 

«Τριγωνοψαρούλη μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον αχινό» και αυτοσχεδιάζουμε, με την Μ. 

Ταβουλάρη, για παιδιά 6-10 χρονών, με προεγγραφή.  

Παρασκευή 19/02/16 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το παραμύθι "Visit the Dentist" της παιδικής 

σειράς The Berenstain Bears και μαθαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τα 

δοντάκια μας , με την Α.Καλογεράτου-Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη για παιδιά 5-10 

ετών,  με προεγγραφή.  

Δευτέρα 22/02/16 (5:45 μ.μ) κατασκευάζω αυτοσχέδια μουσικά όργανα 

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

Πέμπτη 25/02/16 (6:00μ.μ) μία ώρα ευαισθητοποίησης  για τη ζωή των 

προσφύγων  με το υλικό της Διεθνούς αμνηστίας UNHCR 

(συγκεντρώνουμε φαρμακευτικό υλικό **) με την Α. Δουμπρή για παιδιά από 5 χρονών 

Σαββάτο 27/02/16 (10:00π.μ) 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 .  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com 

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

** γάζες  (διάφορα μεγέθη), αντισηπτικά που έχουν οινόπνευμα, γάντια, επιδέσμους για 

στραμπουλίγματα, αλουμινοκουβέρτες.  

http://filoixenopouliou.weebly.com/

