
 

                                                               

                                                                       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

   

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών   

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

Οι δραστηριότητες γίνονται στον χώρο της βιβλιοθήκης 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και είναι δωρεάν.  

Οι συμμετοχές στα εργαστήρια γίνονται με προεγγραφές 
τηλεφωνικά στο 2310434987 ή με την φυσική παρουσία 

του κηδεμόνα στην βιβλιοθήκη ή με email στο 
bibliokifisia@gmail.com  

 

 



 

 

 

Δευτέρα (06/03,13/03,20/03,27/03,03/04) στις 
17.00μμ-18.00μμ. 

 

''Μάρτης ο μήνας των εκπλήξεων'' 

Σε λίγο καταφθάνει ο Μάρτης,ο μήνας με τις εκπλήξεις,ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Όλα 

είναι γεμάτα από χαρούμενα χρώματα. Γι αυτό και μεις θα φτιάξουμε μια σειρά από 

ξεχωριστές κατασκευές στη βιβλιοθήκη. 

Τίτλοι δράσεων 

1.Η άμαξα της Σταχτοπούτας! Μια παραμυθένια δράση! 

2.Υφαίνουμε σε χάρτινους αργαλειούς,ένα υπέροχο υφαντό! 

3.Τα καραβάκια! Ένα υπέροχο παιχνίδι του λούνα πάρκ. 

4.Τα χελιδόνια ήρθαν. Φτιάχνουμε ένα υπέροχο μόμπιλε. 

Με την συντηρήτρια έργων τέχνης  Σταυριανή Κωτούλα. 

Για παιδιά 6-10 ετών,με προεγγραφή. 

 

 

Τετάρτη (01/03,8/02,15/03,22/03,29/03) στις 17.30μμ.-
18.30μμ. 
 

  ''Ελεύθεροι ξανά'',θεατρικό παιχνίδι. 

Η ζούγκλα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Αλλά ποιος κινδυνεύει περισσότερο από τον 

άλλο; Οι άνθρωποι ή τα ζώα; Ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι ξεκινά για μια οικογένεια 

ελεφάντων, η οποία θα αναγκαστεί να χωριστεί και να ζήσει ο καθένας την δική του 

περιπέτεια. Μπορούν να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν και ας είναι μακριά; 

Άραγε θα καταφέρουν στο τέλος να συναντήσουν ο ένας τον άλλο; Με την βοήθεια 

θεατρικών τεχνικών, τα παιδιά θα μέσα στις ιστορίες, θα αναλάβουν ρόλους και θα 

ανακαλύψουν λύσεις. 

Από την θεατρική ομάδα Μικρός Βοράς. 

Για παιδιά 5-7 ετών με προεγγραφή. 

 

Τετάρτη (01/03,08/03,15/03,22/03,29/03,05/04)στις 
18.45μμ-19.45μμ 

 

''Σχεδιάζω με τον Σοφοκλή'' 

Εργαστήρια, που έχουν στόχο να εμπνεύσουν τα παιδιά να 

δημιουργήσουν αντικείμενα χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, βασική 

γεωμετρία και λεπτή δεξιότητα στα χέρια. Εξοικειώνονται με την ιδέα 

να δημιουργούν αντί να αγοράζουν, αποκτούν αυτοπεποίθηση, 

ελευθερώνουν τη φαντασία. 

 

Με τον Σοφοκλή Απατζίδη. 

Για παιδιά 6 ετών και άνω με προεγγραφή 



 

 

 

Σάββατο (18/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 
27/5) στις 10.30 μ.μ.– 11.30μ.μ 
(με τη χρήση της πλατφόρμας zoom) 

 

«Ταξίδι στο κέντρο της γης: διαδικτυακή λέσχη 
ανάγνωσης για παιδιά δημοτικού» 

Ακολουθούμε τον καθηγητή Λίντενμπροκ και τον ανιψιό του Άξελ στο μυστηριώδες ταξίδι 

τους, στο κέντρο της γης, μια ιστορία του Ιουλίου Βερν. 

Για παιδιά από 7 ετών με προεγγραφή. 

 

Παιδική βιβλιοθήκη συνοικισμού Κηφισιάς 

Σολωμού 10 

Τηλ.2310434987 email:bibliokifisia@gmail.com 

 


