Δευτέρα 27 Ιουνίου, ώρα 10:00
ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - Διαδρομές ανάγνωσης...
άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία
Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το
θέμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης
και Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη
δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη
βιβλιοθήκη τους και δημιουργούν μια διαδρομή
ανάγνωσης (ντόμινο βιβλίων) χρησιμοποιώντας
τα βιβλία της φετινής ΚΕ.
Με τα παιδιά του ΚΔΑΠ Καλυβίων
Τετάρτη 29 Ιουνίου, ώρα 10:00
Διαδρομές επιβίωσης
Τα παιδιά εμπνέονται από το δάσος και με υλικά
από τη φύση, τα οποία γίνονται αντικείμενα
δημιουργίας, κατασκευάζουν ένα αυτοσχέδιο
καταφύγιο που μπορεί να μετατραπεί στην πιο
αγαπημένη γωνιά της βιβλιοθήκης για διάβασμα
και παιχνίδι.
Με τα παιδιά του ΚΔΑΠ Καλυβίων
Πέμπτη 30 Ιουνίου, ώρα 10:00
Διαδρομές στη Φύση
Τα παιδιά γνωρίζουν τη φύση μέσα από
μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους
“ταξιδευτές”, και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών
των διαδρομών.
Με τα παιδιά του ΚΔΑΠ Παλαιάς Φώκαιας
Πέμπτη 7 Ιουλίου, ώρα 20.00
Ορεινές Διαδρομές
Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τοπογραφικούς
χάρτες και τη χρήση τους και δημιουργούν
ένα βουνό από πηλό που το αποτυπώνουν σε
τοπογραφικό σχέδιο και στην συνέχεια
φτιάχνουν την τρισδιάστατη μακέτα του.
Για παιδιά 9-12 ετών
Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινότητας Κουβαρά

Δευτέρα 11 Ιουλίου, ώρα 20.00
Θαλασσινές Διαδρομές
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν μαζί
τους σε μακρινές θάλασσες και αφηγούνται τις
θαλασσινές τους διαδρομές χαράσσοντας πορείες πάνω
σε χάρτες.
Για παιδιά 5-7 ετών
Θεατράκι επί της οδού Κύπρου στο Λαγονήσι
Πέμπτη 14 Ιουλίου, ώρα 20.00
Διαδρομές μαζί
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μαθαίνουν να συνεργάζονται
αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους
άλλους.
Για παιδιά 7-10 ετών
1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00
Διαδρομές του Νερού
Γιατί οι βρύσες είχαν κυρίαρχη θέση στη ζωή κάθε
χωριού και τι συμβόλιζαν; Τα παιδιά μαθαίνουν για τη
λαογραφική και συμβολική διάσταση των πετρόχτιστων
βρυσών, ακούν λαϊκές αφηγήσεις γύρω από αυτές,
αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες και κατασκευάζουν
τη δική τους βρύση από ανακυκλώσιμα υλικά.
Για παιδιά 9-12 ετών
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων – Δημαρχείο Σαρωνικού
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ – Η επιστροφή
Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι,
θυμούνται τις διαδρομές του καλοκαιριού μέσα από τις
δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία,
μοιράζονται καλοκαιρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα
δικά τους Ψηλά Βουνά και αποχαιρετούν το καλοκαίρι
ανανεώνοντας τη συνάντησή τους για την επόμενη ΚΕ.
Με τα παιδιά του ΚΔΑΠ Καλυβίων
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