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ΔΑΝΙΗΛΙΔΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών

για παιδιά

τον Νοέμβριο 2022!

• Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε

1 εργαστήριo (εκτός και αν υπάρξουν κενές θέσεις ).
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Η συμμετοχή στα εργαστήρια γίνεται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και είναι δωρεάν, με

προεγγραφή.

Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν είτε με τη φυσική παρουσία του

κηδεμόνα στη βιβλιοθήκη, είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω

ηλεκτρονική φόρμα.

Δανιηλίδειος Νοέμβριος 2022 -Φόρμες Google

Για τα εργαστήρια που έχουν μεγάλη ζήτηση θα γίνει κλήρωση την

Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 10:00μ.μ., παρουσία των ενδιαφερομένων (η

παρουσία δεν είναι υποχρεωτική). Η δυνατότητα εγγραφής στα

εργαστήρια λήγει την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 9:00 το πρωί.

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης θα γίνει ηλεκτρονικά

μόνο για τους επιτυχόντες. Θα αναμένεται ηλεκτρονική απάντηση

επιβεβαίωσης συμμετοχής προς τη βιβλιοθήκη από τους

γονείς/κηδεμόνες (Προσοχή: Να γίνεται έλεγχος και της ανεπιθύμητης

αλληλογραφίας).

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 4.15– 5.15 το απόγευμα

« Εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής »

Για 4 συναντήσεις 4/11, 11/11, 18/11/,25/11/2022

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.
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Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 5.30– 6.30 το απόγευμα

«Εχουμε και εμείς φωνή » Θεατρικό παιχνίδι

Για 4 συναντήσεις 4/11,11/11, 18/11, 25/11/2022.

Τι συνέβη στη θάλασσα και τα ψάρια εξαφανίστηκαν; Γιατί δεν ακούγονται

τιτιβίσματα στο δάσος; Πόσο εύκολο και ασφαλές είναι να ζεις σε μια

πολυσύχναστη πόλη; Η Λώνα η χελώνα που ζει εδώ και 100 χρόνια στη θάλασσα, ο

Τρίκι ο χαριτωμένος και απρόσεκτος τρυποκάρυδος και ο Γουφ ο καλοκάγαθος και

αδέσποτος σκύλος, θα μας ξεναγήσουν στον κόσμο τους, θα μας εμπιστευτούν τα

προβλήματα και τις ανησυχίες τους και θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Ποιος

ευθύνεται για όλα αυτά και ποιος μπορεί να δώσει τη λύση;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

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 5.00– 6.00 το απόγευμα

« Θεατρικό παιχνίδι»

Για 4 συναντήσεις 7/11,14/11, 21/11, 28/11/2022.

Με τη βοήθεια θεατρικών τεχνικών τα παιδιά θα μπουν μέσα στις ιστορίες, θα

αναλάβουν ρόλους και θα ανακαλύψουν λύσεις

Για παιδιά από 4-6 ετών. Δια ζώσης.

Με την θεατρολόγο-θεατροπαιδαγωγό Αλεξάνδρα Κασιούμη από

την Εταιρεία Θεάτρου Μικρός Βορράς

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 4.45– 5.45 το απόγευμα
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«Η Ζιζέλ η κουκουβάγια κλαίει, χαίρεται, θυμώνει και λυπάται»

Θεατρικό παιχνίδι για μικρά

Για 4 συναντήσεις 9/11, 16/11, 23/11 ,30/11/2022.

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!

Για παιδιά από 3 έως 4 ετών. Δια ζώσης.

Με την θεατροπαιδαγωγό-εμψυχώτρια Χριστίνα Φωτίου.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 6.15– 7.15 το απόγευμα

«Τεχνολογικός…Νοέμβριος στη βιβλιοθήκη!» Κατασκευές

Για 4 συναντήσεις 9/11, 16/11, 23/11, 30/11/2022

Στη βιβλιοθήκη θα ξεκινήσει μια σειρά από τεχνολογικές κατασκευές.
Οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν να φτιάχνουν αργαλειούς και να
υφαίνουν, κι ένα παλιό νοσταλγικό τηλέφωνο, που μπορεί να υπάρχει
ακόμη σε κάποια σπίτι. (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 (9/11/2022)

 Κατασκευάζουμε ένα υπέροχο αργαλειό, όπου θα προσπαθήσουμε να

υφάνουμε το δικό μας υφαντό.

2η συνάντηση (16/11/2022)

Κατασκευάζουμε ένα επιτραπέζιο τηλέφωνο ταξιδεύοντας για λίγο στις

προηγούμενες δεκαετίες.  

3η συνάντηση (23/11/2022)
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Κατασκευάζουμε μια τηλεόραση. 

4η συνάντηση (30/11/2022)

Κατασκευάζουμε ένα ψυγείο.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 6.15– 7.15 το απόγευμα

« Εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής »

Για 3 συναντήσεις 14/11, 21/11, 28/11/2022

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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