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  ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2022!  

 

 

  

 

 

 

Σάββατο 1/10,8/10,15,/10,22/10) στις 10.30μμ-11.30μμ 

(Με την χρήση πλατφόρμας zoom) 

"Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες:διαδικτυακή λέσχη ανάγνώσης για παιδιά δημοτικού" 

Ταξιδεύουμε στον κόσμο με τον Φιλέα Φόγκ τον ιδιόρυθμο άγγλο αριστοκράτη του Ιουλίου 

Βέρν. 

Με τη αργυροχρυσοχόο ΜυρσίνηΜπεζουργιάννη 

Για παιδιά από 7 ετών με προεγγραφή. 

 

Τετάρτη (5/10,12/10,19/10) στις 17.30μμ - 18.30μμ. 

"Το ταξίδι των θεών" Θεατρικό παιχνίδι. 

Μα πως βρέθηκαν εδώ η Δήμητρα κι ο Ποσειδώνας;Για ποιό λόγο ταξίδεψαν ως εδώ; Με 

εφόρμηση αρχαίους μύθους της ελληνικής μυθολογίας και οδηγούς τους δύο θεούς,θα 

ταξιδέψουμε στο "πρίν"για να μάθουμε στο "τώρα"πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 

μόλυνση των πόλεων και την μόλυνση των υδάτων. 

Μα πρωτίστως,τι σημαίνει να σεβόμαστε το περιβάλλον.Με την βοήθεια θεατρικών 
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τεχνικών,μέσα από αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων,τα παιδια θα μπούν μέσα στις 

ιστορίες,θα αναλάβουν ρόλους και ανακαλύψουν λύσεις. 

Από την θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς. 

Για παιδιά 5-7 ετών με προεγγραφή. 

 

Δευτέρα (10/10,17/10,24/10,31/10) στις 17.00μμ-18.00μμ. 

"Εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής" 

Στο εργαστήρι της ζωγραφικής μαθαίνουμε τισ βασικές αρχές των χρωμάτων-βασικά 

χρώματα- ψύχρα και θερμά χρώματα,πειραματιζόμαστε με διάφορες τεχνικές και υλικά της 

ζωγραφικής.εμπνεόμαστε απο τοπία από το ζωικό και φυτικό βασίλειο,αλλά και από  τα 

έργα ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.Μέσα από αυτό το ταξίδι θα αγαπήσουμε την τέχνη 

θα εκφραστούμε και θα φιλοτεχνίσουμε τα δικά μας μοναδικά έργα τεχνης! 

Υλικά που θα χρειαστούν:μολύβι,σβηστήρα,ξύστρα,ακουαρέλα με παλέτα ή κασετίνα με 

ακουαρέλες,πινέλα στρόγγυλα(μικρό και μεσαίο)μπλόκ ακουαρέλας Νο3,δοχείο με 

νερό(για να ξεπλένουμε τα πινέλα μας) πρόχειρο πανάκι (για να σκουπίζουμε τα πινέλα 

μας) 

 

Με την εικαστικό-συντηρήτρια έργων τέχνης  Ευφροσύνη Σαπιρίδου. 

Για παιδιά 4-7 ετών,με προεγραφή. 

 

Δευτέρα (10/10,17/10,24/10,31/10) στις 18.15μμ.-19.15μμ. 
" KIDSART" 

Σειρά εικαστικών δράσεων που στόχο έχει την επαφή μικρών και μεγαλύτερων παιδιών με 

τον κόσμο της τέχνης.Σε κάθε συνάντηση θα μαθαίνουν για το έργο κάποιου ζωγράφου και 

παίρνοντας έμπνευση από αυτό θα δημιουργούν καλιτεχνικά έργα με διάφορες τεχνικές. 

Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη 

Για παιδιά  6-9 ετών με προεγγραφή. 

 

Τετάρτη (5/10,12/10,19/10)στις 18.45-19.45 

"Σχεδιάζω με τον Σοφοκλή" 

Εργαστήρια που έχουν στόχο να εμπνεύσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους,βασική γεωμετρία  και λεπτή δεξιότητα στα χέρια. 

Εξοικειώνονται με την ιδέα να δημιουργούν αντί να αγοράζουν, αποκτούν 

αυτοπεποίθηση,ελευθερώνουν τη φαντασία. 

Με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη. 

Για παιδιά από 6  ετών και άνω με προεγγραφή. 

 

Παιδική βιβλιοθήκη συνοικισμού Κηφισιάς 

Σολωμού 10 

Τηλ.2310434987 

email:bibliokifisia@gmail.com 
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