
 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 
Τετάρτη 20 Ιουνίου, 10:30 – 12:30 
ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να μετρήσουμε, να κόψουμε, να κρεμάσουμε, 
να ψάξουμε στα λεξικά, να ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε όλα έτοιμα 
για το καλοκαίρι.  
Για όλα τα παιδιά. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 10:30 – 12:30  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω κάθε μέρα; 

Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωράνε όλα σε ένα εικοσιτετράωρο; 
Πώς μπορεί να απεικονίσει κανείς τη μέρα του σ’ ένα φύλλο χαρτί;  
Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη. 
 
Τρίτη 3 Ιουλίου, 10:30 – 12:30 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα 

Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας 
περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων 
από άλλες εποχές και άλλα μέρη.  
Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Τετάρτη 4 Ιουλίου, 10:30 – 12:30  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ 

Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν να αφηγηθούν μικρές 
ιστορίες της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα 
που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές 
ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία.  
Για παιδιά 8-14 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Δευτέρα 9 Ιουλίου, 17:30 – 19:00 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα μέσα μεταφοράς 

Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας 
περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα μέσα από άλλες 
εποχές και άλλα μέρη. 
Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Τετάρτη 11 Ιουλίου, 10:30 – 12:30 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω 

Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, να 
μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω 
μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε 
τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει 
να αποφασίσουμε.  
Για παιδιά 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Παρασκευή 13 Ιουλίου, 10:30 – 12:30 
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις 

Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγίξεις, να τα 
μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα 
βλέπουμε!  
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Δευτέρα 16 Ιουλίου, 17:30 – 19:30 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για 

μένα 

Απλοί κανόνες για να μάθουμε να προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε 
εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία.  
Για παιδιά 7-14 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
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Τετάρτη 18 Ιουλίου, 10:30 – 12:30  
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ  
Μετράμε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώμα μας; Χωράμε να κάτσουμε, 
είναι μικρά ή μεγάλα; Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα θα μας δείξει ποιο 
είναι το σωστό μέγεθος επίπλου για μας.  
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Δευτέρα 23 Ιουλίου, 17:30 – 19:30 
ΤΑ «ΙΣΤΟΡΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η ιστορία, οι ήρωες 

Ένας διαφορετικός τρόπος να διαβάσεις τα αγαπημένα σου βιβλία: 
καταγράφοντας τα δεδομένα τους. Πόσοι πρωταγωνιστές, τι ηλικία έχουν, σε 
ποια εποχή εξελίσσεται η πλοκή,υπάρχουν ζώα που παίρνουν μέρος; 
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Τετάρτη 25 Ιουλίου, 10:30 – 12:30  
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειράματα με το νερό 

Πειράματα φυσικής και χημείας για να γνωρίσουμε το πολύτιμο αγαθό του 
πλανήτη μας. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Πέμπτη 26 Ιουλίου, 10:30 – 12:30 
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η χρονογραμμή της μέλισσας 

Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια εμφανίστηκαν οι μέλισσες στη γη; Πριν πόσα 
χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να συλλέγει το μέλι και πώς εξελίχτηκαν οι 
τρόποι αυτοί. Ελάτε να βάλουμε τα δεδομένα στη γραμμή του χρόνου.  
Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Παρασκευή 27 Ιουλίου, 10:30 – 12:30 
«ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Από το μηδέν ως το δέκα  

Δέκα σύμβολα που με τη βοήθειά τους μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα.  
Για παιδιά 4-6 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30 
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η λεία ενός πειρατικού πλοίου  
Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου στο 
Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και 
ζωντανεύουν έναν κόσμο με διαφορετικά νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά 
και τα μεταξωτά υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα.  
Για παιδιά 7- 12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, 17:30 – 19:30 
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 

Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε το 
κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε μαζί.  
Για όλα τα παιδιά. Στη Βιβλιοθήκη.  
 
 

Σε όλες τις δραστηριότητες (εκτός απ’ την τελευταία) χρειάζεται προεγγραφή. Θα πρέπει από τις 

προηγούμενες μέρες να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε κράτηση ακόμα και τηλεφωνικά,  

γιατί ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. 
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