
                                                       
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ  

 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών τον 

Φεβρουάριο! 
 

          

 
 

Για τον μήνα Φεβρουάριο τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στα παρακάτω 

εργαστήρια δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που σε κάποιο εργαστήριο υπάρχει 

μεγάλη ζήτηση θα γίνει κλήρωση.  

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν με προεγγραφή έως Δευτέρα 30 

Ιανουαρίου 2023 στο:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5P5p-

3wYnfwJLrQ_jE9nPVnU1x4xoRTwKxB17ke5lHcr8w/viewform 

 

Τετάρτη (1/2, 8/2, 15/2, 22/2)  στις 5.00μ.μ.– 6.00μ.μ 
«Θεατρικό παιχνίδι» 
Μέσα από ένα παραμύθι ή μια ιστορία, τα παιδιά 
συναντούν τους πρωταγωνιστές και μαθαίνουν για το 
περιβάλλον, τη φιλία, τη διαφορετικότητα, παίζοντας… 
θέατρο. 
Με την ηθοποιό, σκηνοθέτη, δασκάλα θεάτρου Βαλεντίνα Παρασκευαΐδου 
 Για παιδιά 4-5 με προεγγραφή 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5P5p-3wYnfwJLrQ_jE9nPVnU1x4xoRTwKxB17ke5lHcr8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5P5p-3wYnfwJLrQ_jE9nPVnU1x4xoRTwKxB17ke5lHcr8w/viewform


Τετάρτη (1/2, 8/2, 15/2, 22/2)  στις 6.00μ.μ.– 7.00μ.μ 

«Βιβλιοεξερευνητές» 
Κάνουμε τον γύρο του κόσμου μέσα από βιβλία και δραστηριότητες  και 
ανακαλύπτουμε τα μυστικά της εποχής, ακολουθώντας τον Φιλέα Φογκ, τον 
ήρωα του βιβλίου “Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες” 
Με την αργυροχρυσοχόο Μυρσίνη Μπεζουργιάννη 
 Για παιδιά από 7 ετών με προεγγραφή 
 
 

 

Πέμπτη (2/2,  9/1, 16/2, 23/2)  στις 6.00 μ.μ.– 7.00.μ.μ 

 «Απόκριες στη βιβλιοθήκη!» 
Ήρθε κι ο Φεβρουάριος γεμάτος εκπλήξεις και γιορτές! Έφτασαν οι απόκριες και 
αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα ντυθούμε και τι μάσκες θα φτιάξουμε. 
Στη βιβλιοθήκη φτιάχνουμε τα πιο αστεία καπέλα, τις πιο πρωτότυπες μάσκες και 
τον πιο εντυπωσιακό χαρταετό!! 

 
1.Κατασκευάζουμε τα πιο αστεία καπέλα 
 
2. Φτιάχνουμε τις πιο εντυπωσιακές μάσκες   
 
3.Κατασκευάζουμε τον πιο εντυπωσιακό χαρταετό!  
 
4.Κατασκευάζουμε τον πιο εντυπωσιακό χαρταετό! 
 
Με την συντηρήτρια έργων τέχνης Σταυρούλα Κωτούλα 
Για παιδιά 6-10 ετών, με προεγγραφή  
 

Παρασκευή (3/2, 10/2, 17/2, 24/2)  στις 5.30 μ.μ– 6.30μ.μ 
«Εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της ζωγραφικής» 
Στο εργαστήρι ζωγραφικής μαθαίνουμε τις βασικές αρχές των χρωμάτων – 
βασικά χρώματα – ψυχρά και θερμά χρώματα-, πειραματιζόμαστε με 
διάφορες τεχνικές και υλικά της ζωγραφικής. Εμπνεόμαστε από τοπία, από το 
ζωικό και το 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 τέχνης! 
Με την εικαστικό Ευφροσύνη Σαπιρίδου 
Υλικά που θα χρειαστούμε: για τις δύο πρώτες συναντήσεις θα χρειαστούν 1 μαύρο 
κανσόν Α4 και λαδοπαστέλ. Για τις επόμενες δύο συναντήσεις:μολύβι, σβηστήρα, 
ξύστρα,σωληνάρια ακουαρέλες με παλέτα ή κασετίνα με ακουαρέλες, πινέλα 
στρόγγυλα (ένα μικρό και ένα μεσαίο), μπλοκ ακουαρέλας Νο3, δοχείο με νερό ( για 
να ξεπλύνουμε τα πινέλα μας), πρόχειρο πανάκι (για να σκουπίζουμε τα πινέλα μας) 
Για παιδιά 4-7 ετών, με προεγγραφή  

 
Παρασκευή (3/2, 10/2, 17/2, 24/2) στις 6.45 μ.μ– 7.45μ.μ 



 «Η Ελιά και το διαμάντι» 
Σε ένα μικρό και φιλήσυχο χωριό κοντά στο δάσος, οι κάτοικοι ζουν φτωχικά, αλλά 
ευτυχισμένοι. Μια σπουδαία ανακάλυψη κάποιων επισκεπτών, όμως, θα φέρει 
πολλές ανατροπές, οι οποίες θα ταράξουν τους κατοίκους του χωριού και όχι μόνο.. 
Ήρθε η ώρα για σημαντικές αποφάσεις και δράση! Με τη βοήθεια θεατρικών 
τεχνικών τα παιδιά θα μπουν μέσα στις ιστορίες, θα αναλάβουν ρόλους και θα 
ανακαλύψουν λύσεις.  
Από την θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς 

Για παιδιά 5-7 ετών, με προεγγραφή  
 


