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6 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας Φάλια Παπαγιαννο-
πούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

6 Αυγούστου, 8:30, το βράδυ
Από τη Γη στη Σελήνη
Αυτήν την καλοκαιρινή βραδιά σας περιμένουμε στο χώρο της Ισθμίας για να 
γνωρίσουμε τη Σελήνη. Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Ιουλίου 
Βερν “Από τη Γη στη Σελήνη”, στρέφουμε το τηλεσκόπιό μας προς το φεγγάρι 
και ανακαλύπτουμε τις θάλασσες και τους κρατήρες του. 
Με τη Βάλια Γιαννακάκη και το Νίκο Δασκαλόπουλο  από την Ομάδα 
Αστρονομίας της Βιβλιοθήκης.

Για παιδιά και ενήλικες. Με προσυνεννόηση στη βιβλιοθήκη.

7 Αυγούστου, 10:30 - 12:30,  το πρωί 
Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο!
Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και ανακαλύπτουμε στη γειτονιά ένα κόσμο 
αντιθέτων που ορίζει το φυσικό μας περιβάλλον.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη βιβλιοθήκη.

8  Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Ιστορίες αντιθέτων
Ελάτε να συνθέσουμε ιστορίες με αντίθετες λέξεις.

Για παιδιά 8 - 10 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

8 Αυγούστου, 9:30, το βράδυ – 9:30,  το πρωί
Η νύχτα του ξύπνιου και του ύπνου
Ελάτε να κοιμηθούμε στη βιβλιοθήκη! Αφού αφηγηθούμε πώς πήρε ο ύπνος 
διάσημους ήρωες των παραμυθιών και των ιστοριών.
Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κολόκα και τη μουσικό – μαέστρο Φά-
λια Παπαγιαννοπούλου.

Για παιδιά 6 – 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

11 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του πριν και του μετά
Διαβάζουμε μια ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και βάζουμε τα γεγονότα στη 
σωστή σειρά.
Με την εικαστικό Βίκυ Κατσιγεώργη.

Για παιδιά 5 - 7 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

12 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων 
των αντίθετων κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον 
ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που 
διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

13 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων 
των αντίθετων κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον 
ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που 
διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

18 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων. Ψηφίζουμε τον πιο γενναίο 
ήρωα στις ιστορίες και τα  παραμύθια.
Γνωρίζουμε γενναίους ήρωες στις ιστορίες και τα παραμύθια και αποφασίζου-
με ποιος είναι ο πιο γενναίος.
Με τη Δέσποινα Παπαγιαννοπούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

19 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων. Τα βραβεία της γενναιότητας                                                                
Διηγούμαστε ιστορίες από την καθημερινή μας ζωή που πιστεύουμε πως ήμα-
σταν αρκετά γενναίοι και όλοι παίρνουμε το παράσημό μας.
 Με τη Δέσποινα Παπαγιαννοπούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

20  Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Καλπάζοντας με το Βουκεφάλα!
Ελάτε να ακολουθήσουμε το Μέγα Αλέξανδρο σε ένα διαδραστικό ταξίδι στη 
γνώση και το παιχνίδι!!!
Με την αρχαιολόγο Έλενα Σαράντου.

Για παιδιά  10 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

21  Αυγούστου, 10:30 – 12.30, το πρωί 
Η μέρα των παιδιών και των ηλικιωμένων
Γιαγιάδες και παππούδες σας προσκαλούμε στη βιβλιοθήκη για να μας αφη-
γηθείτε, να μας κεράσετε λιχουδιές και να παίξουμε όλοι μαζί παλιά και νέα 
παιχνίδια.
Με την ιστορικό - αφηγήτρια Μαρία Παπανικολάου.

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους. 
Χωρίς προεγγραφή.  Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

22  Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Μέρες της γης και του ουρανού
Ζωγραφίζουμε, κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά μέτρα χαρτί, τοπία της γης, 
χωράφια, πόλεις, δρόμους, χωριά, ζούγκλες και τοπία του ουρανού, τον ήλιο, 
το φεγγάρι, τα αστέρια, τους γαλαξίες. Κατόπιν ενώνουμε τη γη και τον ουρα-
νό με όλα τα μέσα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φτάσει από τη γη στον 
ουρανό: αερόστατα, αεροπλάνα, διαστημόπλοια, σκάλες, πύραυλους, φτερά.
Με την Ζέτα Τσώρη.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

25  Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες της γης και του ουρανού
Ζωγραφίζουμε, κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά μέτρα χαρτί, τοπία της γης, 
χωράφια, πόλεις, δρόμους, χωριά, ζούγκλες και τοπία του ουρανού, τον ήλιο, 
το φεγγάρι, τα αστέρια, τους γαλαξίες. Κατόπιν ενώνουμε τη γη και τον ουρα-
νό με όλα τα μέσα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φτάσει από τη γη στον 
ουρανό: αερόστατα, αεροπλάνα, διαστημόπλοια, σκάλες, πύραυλους, φτερά.
Με την Ζέτα Τσώρη.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

26 Αυγούστου, 1:.30 – 12:30, το πρωί 
Οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής
Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα φυσικής και πειραματιζόμαστε με το 
φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, το 
φυσικό και το τεχνητό.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

27 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του άγριου και του ήμερου. Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέ-
ρατα
Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα 
και συνθέτουμε το τραγούδι και τη μουσική του «άγριου χορού των τεράτων».
Με τη μουσικό – μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας Φάλια Παπαγιαννο-
πούλου.

Για παιδιά 6 – 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

28 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας Φάλια Παπαγιαννο-
πούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

29 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων 
των αντίθετων κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον 
ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που 
διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Καλπάζοντας με το Βουκεφάλα!
Ελάτε να ακολουθήσουμε το Μέγα Αλέξανδρο σε ένα διαδραστικό ταξίδι στη 
γνώση και το παιχνίδι!!!
Με την αρχαιολόγο Έλενα Σαράντου.

Για παιδιά  10 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

2 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Από τις βραχογραφίες στα γκράφιτι
Ένα ταξίδι στην ιστορία της τοιχογραφίας με πολύ κέφι και επιτόπια ζωγρα-
φική.
Με την ιστορικό Τέχνης Τόνια Τζαναβάρα.

Για μεγάλα παιδιά και έφηβους. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

3 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Μια μέρα με φως και σκοτάδι. Ιαπωνία: η χώρα του ανατέλλοντος 
ηλίου
Διαβάζουμε  ιστορίες από τη μακρινή Ιαπωνία και μαθαίνουμε την  τεχνική του 
οριγκάμι.
Με τη χειροτέχνη Ελένη Κανελλοπούλου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

4 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
Το μομπίλ των βιβλίων                                                                      
Κατασκευάζουμε ένα μομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τα αντίθετα 
και τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τους αντίθετους 
κόσμους 
Με την εικαστικό Βίκυ Κατσιγεώργη.

Για όλα τα παιδιά. Με προεγγραφή.  
Στη Βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες,  

έντυπο πρόγραμμα και κρατήσεις, 

 από 10 Iουνίου και καθημερινά 

9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

στα  γραφεία 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου

Πυλαρινού 84  α’  όροφος 

και στα τηλέφωνα: 

27410 21236 & 27410 28048
Ειδικοί όροι: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



ΙΟΥΝΙΟΣ
23 Ιουνίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
Το παιχνίδι των καινούργιων βιβλίων
Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούργια βιβλία της βιβλιοθήκης παίζοντας: μαντεύ-
ουμε τους τίτλους, κάνουμε παντομίμα, ξεχωρίζουμε τις εικόνες, ξεφυλλίζου-
με τις σελίδες.

Για παιδιά 6 - 12 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

24 Ιουνίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων. Ψηφίζουμε τον πιο γενναίο 
ήρωα στις ιστορίες και στα παραμύθια
Γνωρίζουμε γενναίους ήρωες στις ιστορίες και τα παραμύθια και αποφασίζου-
με ποιος είναι ο πιο γενναίος.
Με την ιστορικό- αφηγήτρια  Μαρία Παπανικολάου.

Για παιδιά 6 - 12 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

25 Ιουνίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του σωστού και του λάθους. Άμα τα λεθ όλα στραβά, μπορείθ 
να σκέφτεσαι σωστά;
Διαβάζουμε το βιβλίο Ο μικρόθ πρίγκιπαθ και απαντάμε σε διάφορα φιλοσο-
φικά ερωτήματα.
Με τη ψυχολόγο Γιολάντα Κομιανού.

Για μεγάλα παιδιά και έφηβους. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

26 Ιουνίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων 
των αντίθετων κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον 
ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που 
διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

27 Ιουνίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Ένα αλφαβητάρι για το καλοκαίρι
Διαβάζουμε ιστορίες και φτιάχνουμς ένα αλφαβητάρι με αντίθετες λέξεις.

Για παιδιά 7 - 9  ετών. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

30 Ιουνίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους
Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων 
των αντίθετων κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον 
ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που 
διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

ΙΟΥΛΙΟΣ
1 Ιουλίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
H μέρα του άγριου και του ήμερου. Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέ-
ρατα
Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα 
και φτιάχνουμε έναν χάρτη που περιλαμβάνει το δωμάτιο του Μαξ, τον ωκεα-
νό που ταξίδεψε και τη χώρα των άγριων τεράτων.
Με την εκπαιδευτικό Ντίνα Ξύδη.

Για παιδιά 5 - 7 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

2 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του ράβε και του ξήλωνε
Αφηγούμαστε την ιστορία της Πηνελόπης, της γυναίκας του Οδυσσέα και υφαί-
νουμε το δικό μας κομμάτι ύφασμα στον αργαλειό μας.
Με τη χειροτέχνη Ελένη Κανελλοπούλου.

Για παιδιά 6 - 9 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

3 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του όμορφου και του άσχημου. Η χρονογραμμή της ομορφιάς
Φτιάχνουμε τη χρονογραμμή της ομορφιάς και διαπιστώνουμε πως στην ιστο-
ρία αλλάζουν οι αντιλήψεις για το ποιος είναι όμορφος.
Με την ιστορικό Τέχνης Τόνια Τζαναβάρα.

Για έφηβους. Με προεγγραφή.  
Στη βιβλιοθήκη.   

4 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα της αλήθειας και των ψεμάτων. Αλήθεια ή ψέματα;
Παίζουμε ένα παιχνίδι, λέμε ψέματα, λέμε αλήθεια και προσπαθούμε να ανα-
καλύψουμε τα ψέματα που λένε οι συμπαίκτες μας.
Με την ιστορικό -  αφηγήτρια  Μαρία Παπανικολάου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

7 Ιουλίου, 10:30 –12:00, το πρωί
Η μέρα του πριν και του μετά
Διαβάζουμε μια ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και βάζουμε τα γεγονότα στη 
σωστή σειρά.
Με την εκπαιδευτικό Φωτεινή Λέκκα.

Για παιδιά 5 - 7 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

8 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Φιλαρμονικής Γλυκερία Μωραϊτάκη.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

9 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα της γνώσης κι όχι της αμάθειας. Το κουτί της Ιστορίας
Φτιάχνουμε ένα κουτί με γνώσεις από τα βιβλία της ιστορίας.
Με την ιστορικό - αφηγήτρια  Μαρία Παπανικολάου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

10 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του ορθού και του ανάποδου – οι ανάποδες ιστορίες
Διαβάζουμε γνωστές ιστορίες και παραμύθια και μετά τα αναποδογυρίζουμε 
και τα διηγούμαστε αλλιώς.
Με τη ψυχολόγο Γιολάντα Κομιανού.

Για παιδιά 6 - 9 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

11 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα των ανέμων
Κατασκευάζουμε έναν ανεμοδείκτη και μαθαίνουμε για το Βοριά και το Νοτιά, 
τον ανατολικό και το δυτικό άνεμο.
Με την εκπαιδευτικό Φωτεινή Γιαννικοπούλου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

14 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του κρύου και του ζεστού. Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη!
Πειράματα φυσικής για να εξερευνήσουμε το φαινόμενο του ζεστού και του 
κρύου.
Με την εκπαιδευτικό Φωτεινή Γιαννικοπούλου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

 
15 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα της αρχής και του τέλους. Κάθε τέλος είναι και μια καινούρια 
αρχή
Ξεκινάμε από το τέλος μιας ιστορίας σε ένα βιβλίο και αφηγούμαστε τη συνέ-
χεια.
Με την ιστορικό - αφηγήτρια  Μαρία Παπανικολάου.

Για παιδιά 6 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

16 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα για γέλια και για κλάματα. Πρώτα τα γέλια!
Διαβάζουμε την ιστορία του θείου της Μαίρη Πόππινς με το γελαστικό αέριο 
από το βιβλίο της Π. Λ. Τράβερς και κατόπιν παίζουμε το παιχνίδι του διακόπτη 
γέλιου. Γελάμε με την ψυχή μας!
Με την ηθοποιό Δήμητρα Καφαντάρη και τη μουσικό Μαρία Μαρίνου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

17 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Φιλαρμονικής Γλυκερία Μωραϊτάκη.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

18 Ιουλίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
Η μέρα του άγριου και του ήμερου. Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα
Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα 
και ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας άγριο τέρας.
Με την εκπαιδευτικό Ντίνα Ξύδη.

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

21 Ιουλίου, 10:30 – 12:00, το πρωί  
Το παιχνίδι των καινούργιων βιβλίων 
Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούργια βιβλία της βιβλιοθήκης παίζοντας: μαντεύ-
ουμε τους τίτλους, κάνουμε παντομίμα, ξεχωρίζουμε τις εικόνες, ξεφυλλίζου-
με τις σελίδες.

Για παιδιά 6 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

22 Ιουλίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
Η μέρα των ορατών και των αόρατων – Το αόρατο μελάνι
Φτιάχνουμε αόρατο μελάνι και στέλνουμε μυστικά μηνύματα στους φίλους μας.
Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κολόκα και τη μουσικό – μαέστρο Φά-
λια Παπαγιαννοπούλου.

Για παιδιά 6 - 8 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

23 Ιουλίου, 10:30 – 12:00, το πρωί
Η μέρα των σκληρών και των μαλακών – η μέρα των σκαντζόχοιρων
Διαβάζουμε τα βιβλία της Ελένης Πριοβόλου, Ο Τρυφεράκανθος και της Ιωάν-
νας Γιαννακοπούλου, Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να φοβηθεί και στο τέλος 
φτιάχνουμε το δικό μας σκαντζόχοιρο.
Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κολόκα και τη μουσικό – μαέστρο Φά-
λια Παπαγιαννοπούλου.

Για παιδιά 5 - 7 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

24 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Φιλαρμονικής Γλυκερία Μωραϊτάκη.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

25 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του θυμάμαι και του ξεχνάω
Φτιάχνουμε ένα παιχνίδι memory για να παίζουμε στη βιβλιοθήκη.
Με την εκπαιδευτικό Φωτεινή Γιαννικοπούλου.

Για παιδιά 6 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

27 Ιουλίου, 8:30, το βράδυ
Η Μυθολογία στον Ουρανό
Eλάτε να ταξιδέψουμε στον καλοκαιρινό ουρανό, να μάθουμε τους αστερι-
σμούς και να γνωρίσουμε τη μυθολογία πίσω από τον καθένα (Στο χώρο της 
Ισθμίας).
Με τη Βάλια Γιαννακάκη και το Νίκο Δασκαλόπουλο  από την Ομάδα 
Αστρονομίας της Βιβλιοθήκης.

Για παιδιά και ενήλικες. Με προσυνεννόηση στη βιβλιοθήκη.

28 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του γυμνού και του ντυμένου.Ο βασιλιάς είναι γυμνός!
Διαβάζουμε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του 
αυτοκράτορα και απαντάμε στα φιλοσοφικά ερωτήματα που προκύπτουν.
Με την παιδαγωγό θεάτρου Χριστίνα Σακελλαράκη.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

29 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί   
Η μέρα του δίνω και του παίρνω
Η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε ανταλλακτικό παζάρι κι όλοι δίνουμε και παίρ-
νουμε βιβλία, ρούχα, αντικείμενα, τρόφιμα.
Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κολόκα και τη μουσικό – μαέστρο Φά-
λια Παπαγιαννοπούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Χωρίς προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

30 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί  
Μέρες μουσικής
Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τρα-
γούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το 
ρυθμό και την αρρυθμία.
Με τη μουσικό – μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας Φάλια Παπαγιαννο-
πούλου.

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

31 Ιουλίου, 10:30 – 12:30, το πρωί  
Η μέρα του κρύου και του ζεστού. Το παιχνίδι του κρύου και του ζε-
στού ή του χάνω και του βρίσκω
Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και κρύβουμε ένα μικρούλι πραγματάκι στη βιβλι-
οθήκη και ψάχνουμε να το βρούμε. Όταν κάποιος πλησιάζει την κρυψώνα είναι 
ζεστό κι όταν απομακρύνεται είναι κρύο.
Με τη νηπιαγωγό Νατάσα Γεωργίου.

Για παιδιά 5 - 7 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων. Ψηφίζουμε τον πιο γενναίο 
ήρωα στις ιστορίες και τα παραμύθια
Γνωρίζουμε γενναίους ήρωες στις ιστορίες και τα παραμύθια και αποφασίζου-
με ποιος είναι ο πιο γενναίος.
Με τη νηπιαγωγό Νατάσα Γεωργίου.

Για παιδιά 6 - 10 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

4 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί 
 Η μέρα από ψηλά και από χαμηλά 
Εργαστήρι φωτογραφίας. Θα πάρουμε φωτογραφίες με οπτική από πάνω 
προς τα κάτω και με οπτική από κάτω προς τα πάνω. Πώς φαίνονται τα πράγ-
ματα στη μια και στην άλλη περίπτωση;
Με την εικαστικό Βίκυ Κατσιγεώργη και το φωτογράφο Βασίλη Νικο-
λόπουλο.

Για παιδιά 10 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στη βιβλιοθήκη.

5 Αυγούστου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Η μέρα του αγοράζω και του πουλάω
Η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε μαγαζάκι και είστε όλοι προσκαλεσμένοι να 
αγοράσετε τις χειροτεχνίες που έχουμε φτιάξει. Με τα κέρδη θα πιούμε όλοι 
πορτοκαλάδες!
Με τη χειροτέχνη Ελένη Κανελλοπούλου.

Για παιδιά 8 - 12 ετών. Με προεγγραφή.  
Στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.


