
 
 
 
 

ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

16 Ιουνίου – 16 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 
 

16/06 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 5-12 ετών) 
Γιορτή Έναρξης - Κυνήγι θησαυρού και εξερεύνησης 
 

17/06 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 5-12 ετών) 
Γιορτή έναρξης - το μπλουζάκι του εξερευνητή 
Μήνυμα προς εξερευνητές: για τις καλοκαιρινές μας εξερευνήσεις, θα 

χρειαστεί να φέρετε μαζί σας στη βιβλιοθήκη ένα μονόχρωμο μακό 
μπλουζάκι, μικρά κομμάτια υφάσματος για να κόψουμε τσέπες καθώς 

και μια φωτογραφία σας.  
 
21/06, Τρίτη 10:00-12:00 (για παιδιά 7-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με τρία καλοκαιρινά αντικείμενα - Εργαστήριο οριγκάμι  
 

22/06 Τετάρτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα φτερό - Εργαστήριο αρχιτεκτονικής  
 

23/06 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 7-9 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα κομμάτι κόκκινης κλωστής - Εργαστήριο 
αφήγησης  

 
24/06 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με ένα εισιτήριο - Εργαστήριο μουσικής  
 
27/06 Δευτέρα, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με την εικόνα ενός ελέφαντα - Εργαστήριο αφήγησης  
 

28/06 Τρίτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με κάτι μέσα από το οποίο βλέπεις - Εργαστήριο 
φωτογραφίας  

 



29/06 Τετάρτη 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με μία καρτ ποστάλ - Εργαστήριο φωτογραφίας  

 
 

30/06 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα κομμάτι σύρμα - Εργαστήριο εικαστικών  
 

04/07 Δευτέρα, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας…με κάτι μπλε - Εργαστήριο εικαστικών  
 

05/07 Τρίτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 5-7 ετών) 
Εξερευνώντας… με τον αριθμό 5 - Εργαστήριο με αφορμή την ανάγνωση 

ενός βιβλίου  
 
06/07 Τετάρτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με διαφορετικά είδη φύλλων - Εργαστήριο για τις 
συλλογές των παιδιών 

 
07/07 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα βέλος - Εργαστήριο «με όλες τις αισθήσεις στη 

βιβλιοθήκη»  
 
08/07 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 

Εξερευνώντας … με ένα μνημείο - Εργαστήριο καταγραφής μνημείων  
 

14/07 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με διαφορετικά μπαχαρικά και αρωματικά βότανα - 
Εργαστήριο «με όλες τις αισθήσεις στη βιβλιοθήκη» 

 
15/07 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… την εικόνα ενός πρωταγωνιστή - Εργαστήριο των 

αγαπημένων ντετέκτιβ 
 

23/08 Τρίτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 
Εξερευνώντας... με δείγματα γραφής των μικρών εξερευνητών - 
Εργαστήριο «συλλογής λέξεων» 

 
25/08 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με ένα νόμισμα - Εργαστήριο χρονογραμμής 
 
26/08 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 7-9 ετών) 

Εξερευνώντας… με ένα καρπούζι - Εργαστήριο κηπουρικής 
 
29/08 Δευτέρα, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με ένα κομμάτι από ένα παιχνίδι - Εργαστήριο 
εικαστικών 

 
31/08 Τετάρτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα χάρτη - Εργαστήριο χαρτογράφησης 



 
01/09 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με κάτι από μια οικοδομή - Εργαστήριο εικαστικών 
 

02/09 Παρασκευή, 10:00-12:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με εφημερίδες - Εργαστήριο κίνησης 
 

08/09 Πέμπτη, 10:00-12:00 (για παιδιά 6-12 ετών) 
Εξερευνώντας… με ένα κομμάτι από ένα βιβλίο - Εργαστήριο «παιχνίδι 
με τα βιβλία της βιβλιοθήκης» 

 
13/09 Τρίτη, 17:00-19:00 (για παιδιά 9-12 ετών) 

Εξερευνώντας… με ένα λουλούδι - Εργαστήριο ποίησης 
 
15/09 Πέμπτη & 16/09 Παρασκευή, 17:00-19:00 

Γιορτή Λήξης, πολλές αναμνήσεις... 
Στη διήμερη γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας, θα 

θαυμάσουμε όλοι μαζί τις κατασκευές των παιδιών, τις φωτογραφίες που 
έχουν τραβήξει, τις συλλογές που έχουν δημιουργήσει και θα 
αναφερθούμε στις αναμνήσεις που μας άφησε το φετινό καλοκαίρι.  

 
 
Σε όλες τις δραστηριότητες, η είσοδος είναι ελεύθερη, με 

προεγγραφή. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-6724307 ,210-6773485 

και μέσω mail στο vivliops@otenet.gr 
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