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                             ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

το Νοέμβριο! 

 

 

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, με προεγγραφή.  

Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν  με τη φυσική παρουσία του 

κηδεμόνα  στη βιβλιοθήκη  επιλέγοντας ένα μόνο εργαστήριο. 
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Για τα εργαστήρια που έχουν μεγάλη ζήτηση θα γίνει κλήρωση την 

Τετάρτη  24/10/2018  και ώρα 18.45, παρουσία των ενδιαφερομένων 

(η παρουσία δεν είναι υποχρεωτική ). 

Η δυνατότητα εγγραφής λήγει την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 18.30. 

 Οι  λίστες με τα ονόματα των παιδιών  που θα συμμετέχουν στα 

εργαστήρια του Νοεμβρίου θα τοιχοκολληθούν στην είσοδο της 

βιβλιοθήκης την Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 13.00. 

Mπορείτε  επίσης να ενημερωθείτε και τηλεφωνικά για τα 

αποτελέσματα. 
 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29  Οκτωβρίου      5.30 –6.30 το απόγευμα   

«Δημιουργία χάρτινων κατασκεύων» 

Για παιδιά από Α΄εως ΣΤ΄ Δημοτικού, σε 4 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη / Simple Crafts 

Φύλλα χαρτιού κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε όταν κοπούν και 
συναρμολογηθούν, να μεταμορφωθούν σε τρισδιάστατα αντικείμενα. 
Το θέμα των κατασκευών είναι εμπνευσμένο από βιβλία, ταινίες, την 
καθημερινότητα, τις παγκόσμιες ημέρες, γιορτές καθώς και από την 
φαντασία, τις ερωτήσεις και τις επιθυμίες των παιδιών. 

 

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  

29/10, 5/11, 12/11,  & 19/11 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 12  Νοεμβρίου      7.15 –8.15 το απόγευμα   

«Ένας κόσμος μαθη…..μαγικός» 

Για παιδιά προνήπια και νήπια, σε 3 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Με τη Μυρσίνη Μπεζουργιάννη  

1η συνάντηση-12/11 

Μέσα στη βιβλιοθήκη είμαστε…….. 

Παιχνίδι γνωριμίας.Πόσα αγόρια ,πόσα κορίτσια, πόσα χεράκια έχουμε 
όλοι μαζί;Ένας αστείος άνθρωπος(κολάζ -ζωγραφική) 

2η συνάντηση-19/11 

Παίζουμε κρυφτό; 

Μετράω ανά 5 ως το 100!Πόσα δαχτυλικά αποτυπώματα θα αφήσω στο 
χαρτί; 

3η συνάντηση-26/11 

Το τούνελ. 

Τόσα τούνελ στη σειρά!Πώς θα περάσω μέσα από όλα αυτά;Λύνω το 
γρίφο με μια κλωστή. 

 

 

 

Τετάρτη 7  Νοεμβρίου     5.45 – 6.45  το απόγευμα 

«Ελάτε να παίξουμε !» 

Ο Μικρός Βορράς ξανά στη βιβλιοθήκη ! 

Θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι για παιδιά από  5,5 έως 6,5ετών, σε 4 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ελάτε για μια ώρα γεμάτη από διασκέδαση, παιχνίδι, φαντασία και 
δημιουργία. Με όχημα τα εργαλεία του θεάτρου τα παιδιά μέσα από 
μια δημιουργική διαδικασία  ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους  αλλά 
και τη θέση τους μέσα σ΄ αυτόν. 
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Με την  εμψυχώτρια  Κεβρεκίδου  Μαρία 

 

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  

7/11, 14/11, 21/11, &28/11  

 

 

 

 

Τετάρτη 7  Νοεμβρίου     7.15 – 8.15  το απόγευμα 

«Ένα παιχνίδι με κίνηση !» 

Για παιδιά από Α΄εως ΣΤ΄ Δημοτικού 

Με την  εμψυχώτρια  Σταυρούλα Κωτούλα 

Σ’αυτό το εργαστήριο θα φτιάξουμε τη δική μας ρόδα του Λούνα Πάρκ 

και θα μάθουμε την ιστορία της. 
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Τετάρτη   14   Νοεμβρίου     7.15– 8.15  το απόγευμα 

«Εισαγωγή στον αλγόριθμο και τον προγραμματισμό» 

Για παιδιά νηπιαγωγείου έως Γ΄ Δημοτικού, σε 3 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Με  τη  Χριστίνα  Αθανασοπούλου 

 

1η συνάντηση-14/11  

Εξηγούμε με απλά λόγια τι είναι ο αλγόριθμος.Επιδεικνύουμε πρακτικά 

μία εφαρμογή αλγόριθμου.Ένα παιδί φοράει τη στολή του ρομπότ από 

χαρτόνι πάνω από τα ρούχα.Τα υπόλοιπα το καθοδηγούν με απλές 

σαφείς εντολές πάνω σ’ένα παζλ δαπέδου.Στη συνέχεια γνωρίζουμε το 

ρομποτικό ποντίκι. Τα παιδιά δοκιμάζουν να το προγραμματίσουν σε 

απλές διαδρομές. 

2η      συνάντηση – 21/11 

Τα παιδιά κατασκευάζουν με τουβλάκια εμπόδια και σήραγγες ,ώστε να 

δημιουργήσουν έναν κόσμο για το ποντίκι.Προσπαθούν να 

δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο που θα οδηγήσει με την πρώτη το 

ποντίκι στο στόχο του.Χωρίζονται σε ‘’προγραμματιστές’’,’’ελεγκτές’’και 

‘’εκτελεστές’’.Μετακινούμε το στόχο -τυρί ,τα παιδιά εναλλάσσουν 

ρόλους και επαναλαμβάνουν. 

3η      συνάντηση – 28/11 

Γνωριμία με τον εξοπλισμό WeDo και το περιβάλλον 

προγραμματισμού.Τα παιδιά κατασκευάζουν το πρώτο τους ρομπότ,ένα 

αυτοκινητάκι. 
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• Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε  

ένα μόνο εργαστήρι μηνιαίως (εκτός και αν 

υπάρξουν κενές θέσεις στα υπόλοιπα εργαστήρια). 

 

• Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο 

εργαστήριο ,ενημερώνετε την βιβλιοθήκη  

 

• Ενημέρωση για τυχόν ακύρωση των μαθημάτων θα 

γίνεται  τηλεφωνικά. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν και στις 
υπόλοιπες Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς, 
μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα: 
www.kalamaria.gr/lib 
 
 
 
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35.    
 
Τηλ.: 2313 314 413   e-mail: paidikil@gmail.com  

 

http://www.kalamaria.gr/lib

