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                                 ΔΑΝΙΗΛΙΔΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

για παιδιά  

          τον Οκτώβρη 2022!  

 

  

 

• Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε   

2 εργαστήρια (εκτός και αν υπάρξουν κενές θέσεις ).  

 

 Η συμμετοχή στα εργαστήρια γίνεται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και είναι δωρεάν, με 

προεγγραφή.  
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Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν είτε με τη φυσική παρουσία του 

κηδεμόνα  στη βιβλιοθήκη, είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω  

ηλεκτρονική φόρμα.   

  Δανιηλίδειος Οκτώβριος 2022 - Φόρμες Google 

 

Για τα εργαστήρια που έχουν μεγάλη ζήτηση θα γίνει κλήρωση την 

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00μ.μ.,  παρουσία των 

ενδιαφερομένων (η παρουσία δεν είναι υποχρεωτική). Η δυνατότητα 

εγγραφής στα εργαστήρια λήγει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 

10:00 το πρωί. Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης θα 

γίνει  ηλεκτρονικά μόνο για τους επιτυχόντες. 

  

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 5.30– 6.30 το απόγευμα 

«Το ταξίδι των θεών» Θεατρικό παιχνίδι  

Για 4 συναντήσεις  30/9,7/10, 14/10, 21/10/2022. 

 Μα πώς βρέθηκαν εδώ η Δήμητρα και ο Ποσειδώνας; Για ποιο λόγο 
ταξίδεψαν ως εδώ; Με εφόρμηση αρχαίους μύθους της ελληνικής 
μυθολογίας, και οδηγούς τους δύο θεούς, θα ταξιδέψουμε στο "πριν" 
για να μάθουμε στο "τώρα" πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 
μόλυνση των πόλεων και την μόλυνση των υδάτων. Με τη βοήθεια 
θεατρικών τεχνικών τα παιδιά θα μπουν μέσα στις ιστορίες, θα 
αναλάβουν ρόλους και θα ανακαλύψουν λύσεις.  
Για παιδιά από 5-7 ετών. Δια ζώσης. 

Με την  θεατρολόγο-θεατροπαιδαγωγό Μαρία Καστανάρα από την 

Εταιρεία Θεάτρου Μικρός Βορράς 

 

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 10.30– 11.30 το πρωϊ 

«Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες: διαδικτυακή λέσχη ανάγνωσης 

για παιδιά»  

Για 4 συναντήσεις  1/10, 8/10, 15/10, 22/10/2022. 

https://docs.google.com/forms/d/1B8-gX5IwDZ_A5qwwI-YBWR-5RoECnSAOOyvoyqPKvP0/edit
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Ταξιδεύουμε στον κόσμο με τον Φιλέα Φογκ τον ιδιόρρυθμο άγγλο 
αριστοκράτη του Ιουλίου Βέρν. 

 Για παιδιά από 7 ετών . Διαδικτυακά. 
Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη. 
 

 

 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 5.45– 7.15 το απόγευμα 

«Εισαγωγή στη ρομποτική – Συνδυασμός με έννοιες Φυσικής » 

Για 3 συναντήσεις 3/10, 10/10, 17/10/2022  

Εισάγει τα παιδιά στην αλγοριθμική σκέψη και στον προγραμματισμό, 

στις βασικές αρχές της μηχανικής, όπως η μετάδοση κίνησης (κατά 

επέκταση ενέργειας), ενώ παράλληλα διερευνούν έννοιες Φυσικής. 

Για παιδιά Γ΄& Δ΄ δημοτικού. Δια ζώσης. 

Με την Δρ.Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών  

Χριστίνα Αθανασοπούλου  

 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 4.30– 5.30 το απόγευμα 

«Η Ζιζέλ η κουκουβάγια κλαίει, χαίρεται, θυμώνει και λυπάται» 

Θεατρικό παιχνίδι για μικρά 

Για 4 συναντήσεις  5/10, 12/10, 19/10 & 2/11/2022. 

Η Ζιζέλ η κουκουβάγια κλαίει, χαίρεται, θυμώνει και λυπάται Ένα 

εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού που θα εστιάσει στο συναισθηματικό 

κόσμο των μικρών μας φίλων. Η Ζιζέλ η κουκουβάγια αισθάνεται κι 

εμείς θα τη βοηθήσουμε να αναγνωρίσει το συναίσθημά της.  

Με παιχνίδια μουσικοκινητικά, αφήγηση παραμυθιού και παρέα πάντα 

με την Παλμύρα και τον Χαράλαμπο θα παίξουμε και θα μάθουμε!  
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Για παιδιά από 3 έως 4 ετών. Δια ζώσης. 

Με την θεατροπαιδαγωγό-εμψυχώτρια Χριστίνα Φωτίου. 

 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 6.15– 7.15 το απόγευμα 

«Ο Οκτώβρης έφτασε!» Κατασκευές 

Για 4 συναντήσεις  5/10, 12/10, 19/10 & 2/11/2022 

Επιτέλους ήρθε η ώρα να μαζευτούμε στο φιλόξενο χώρο της 

βιβλιοθήκης, όπου θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας, φτιάχνοντας 

μια σειρά από ωραίες κατασκευές, με τη χρήση απλών υλικών (ό,τι 

ανακυκλώσιμο υλικό χρειαστεί θα διατεθεί από τη βιβλιοθήκη) . 

Για παιδιά από Α΄ έως Ε΄ δημοτικού Δια ζώσης 

Με την  εμψυχώτρια Σταυρούλα Κωτούλα 

1η συνάντηση (5/10/2022) 

« Φτιάχνουμε ένα εκκρεμές ρολόι τοίχου σαν αυτά που βλέπουμε 

ακόμη στα σπίτια των γιαγιάδων μας. 

2η συνάντηση (12/10/2022) 

« Κατασκευάζουμε ευφάνταστες κούκλες από κουμπί και ύφασμα. 

3η συνάντηση (19/10/2022) 

«Πρόσκληση σε τσάι!! Κατασκευάζουμε μια υπέροχη τσαγιέρα και μια 

κούπα. 

4η συνάντηση (2/11/2022) 

«.Φτιάχνουμε το δικό μας σημειωματάριο!! 

 

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 6.15– 7.15 το απόγευμα 

« Εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής » 

Για 3 συναντήσεις 24/10, 31/10, 7/11/2022  
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Εισάγουμε τα παιδιά στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής. Δίνουμε όλα 

τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να 

εκφραστούν μέσω της τέχνης. Μέσω αυτών των δράσεων καλλιεργούμε 

την φαντασία τους, τον αυθορμητισμό τους και όλα αυτά τα έμφυτα 

χαρίσματα που έχουν τα μικρά παιδιά. Γιατί όπως είπε και ο Πικάσο: 

«Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα παραμείνει 

καλλιτέχνης μεγαλώνοντας…» 

Για παιδιά  4 έως 6 ετών. Δια ζώσης. 

Με την  εικαστικό – συντηρήτρια έργων τέχνης Ευφροσύνη Σαπιρίδου. 

 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Καρολίδου 14 
Τηλ.2310 456658  
e-mail: danihlideiosl@gmail.com 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα  προγράμματα που θα 
πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς, 
μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα:  https://lib.kalamaria.gr/ 
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