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ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022!

Τετάρτη (2/11,9/11,16/11,23/11,30/11) στις 17.30μμ - 18.30μμ.

"Έχουμε και εμείς φωνή" Θεατρικό παιχνίδι.

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. 
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Από την θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς.

Για παιδιά 5-7 ετών με προεγγραφή.

Δευτέρα (7/11,14/11,21/11,28/11) 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 από 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 φιλοτεχνήσουμε 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 (7/11,14/11,21/11,28/11,) 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 καλλιτεχνικά έργα με διάφορες τεχνικές.

Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

Για παιδιά 6-9 ετών με προεγγραφή.

Τετάρτη (9/11,16/11,23/11)στις 18.45-19.45

''Εισαγωγή στους αλγόριθμους και τον προγραμματισμό για παιδιά”

Εξηγούμε με απλά λόγια τι είναι αλγόριθμος. Η εκπαιδεύτρια παρουσιάζει την ρομποτική

μέλισσα. Τα παιδιά την προγραμματίζουν σε απλές διαδρομές πάνω σε ειδικά χαλάκια

βάσει αποστολών που δίνουν νόημα στις κινήσεις,κατασκευάζουν με τουβλάκια εμπόδια

και σήραγγες ώστε να δημιουργήσουν ένα κόσμο για το ποντίκι και λύνονται γρίφοι που

σχετίζονται με την έννοια του αλγόριθμου.

Με την ηλεκτρολόγο μηχανικό Χριστίνα Αθανασοπούλου.

Για παιδιά Α και Β δημοτικού με προεγγραφή.

Παιδική Bιβλιοθήκη Συνοικισμού Κηφισιάς

Σολωμού 10

Τηλ.2310434987

email:bibliokifisia@gmail.com
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