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                             ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

το Δεκέμβριο! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Για τα εργαστήρια που έχουν μεγάλη ζήτηση θα γίνει κλήρωση την 

Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 18.00 παρουσία των ενδιαφερομένων (η 

παρουσία δεν είναι υποχρεωτική). 

Η δυνατότητα εγγραφής λήγει την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 17.30.  

Οι  λίστες με τα ονόματα των παιδιών που θα συμμετέχουν στα 

εργαστήρια του Δεκεμβρίου θα τοιχοκολληθούν στην είσοδο της 

βιβλιοθήκης την Παρασκευή  30/11/2018 και ώρα 13.00. 

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε και τηλεφωνικά για τα 

αποτελέσματα. 
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Τετάρτη  5  Δεκεμβρίου      5.30 –6.30 το απόγευμα   

«Παίζουμε… θέατρο;» σε 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Για παιδιά από 2,5  έως 5 ετών μαζί με τη συμμετοχή ενός συνοδού.  

Με τη Νίνα Φωτιάδου 

Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο του θεάτρου ξεκινάει. Ένα ταξίδι που 
θυμίζει παιδικό όνειρο και είναι γεμάτο φαντασία, χρώμα, 
ενθουσιασμό.  

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  
5/12 & 19/12 

 

Πέμπτη  6  Δεκεμβρίου      6.00 –7.00 το απόγευμα   

«Μύρισε Χριστούγεννα» 

Για παιδιά από Α’ έως Ε’ Δημοτικού 

Με τη Σταυρούλα Κωτούλα 

Η ομάδα των μικρών καλλιτεχνών της βιβλιοθήκης θα φτιάξουν μαγικές 
χιονόμπαλες αναλαμβάνοντας το στολισμό του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Αυτό το καταπληκτικό εργαστήριο θα συνοδεύεται από 
χριστουγεννιάτικη μουσική! 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10  Δεκεμβρίου      6.00 –7.00 το απόγευμα   

«Οι μικροί σεφ πάνε βιβλιοθήκη!» 

«Διατροφοπαιχνίδια - Παιχνιδομαγειρέματα!» σε 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Για παιδιά από νήπια έως Β’ Δημοτικού 

Με την Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 
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1η συνάντηση - 10/12 

Οι μικροί μας σεφ φτιάχνουν χρωματιστά σουβλάκια φρούτων και 

Λαχανικών 

Παίζουμε τυφλόμυγα με φρούτα και λαχανικά, φτιάχνουμε μακαρόνια 
από καρότο και κολοκύθι, και κάνουμε τα σουβλάκια "αλλιώς”.  

 

2η συνάντηση - 17/12 

Φτιάχνουμε Μπάρες και Τρουφάκια Ενέργειας με υγιεινά και 

θρεπτικά υλικά 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10  Δεκεμβρίου      7.15 –8.15 το απόγευμα   

«Χριστουγεννιάτικες κατασκευές» σε 2 ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ 

Από 7 ετών 

Με τη Μυρσίνη Μπεζουργιάννη  

 

1η συνάντηση - 10/12 

Χριστουγεννιάτικο  διακοσμητικό με κλαδί 

Υλικά που θα χρειαστούν 

Ένα κλαδί 30 εκ περίπου, κουκουνάρες, κορδέλες, λίγα στολιδάκια της 

αρεσκείας σας, σπάγκο. 

 

2η συνάντηση - 17/12 

Χριστουγεννιάτικοι σελιδοδείκτες για τα βιβλία μας. 

Υλικά που θα χρειαστούν 

Ένα σακουλάκι ματάκια, φουντίτσες, κορδελίτσες, μικρά στολιδάκια 

της αρεσκείας σας. 
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Τετάρτη 12  Δεκεμβρίου      7.15 –8.15 το απόγευμα               

«Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με τα ρομποτάκια»  , σε 2 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ                                                

Για παιδιά Α’-Β’ Δημοτικού  

Με τη Χριστίνα Αθανασοπούλου  

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα παιδιά ανυπομονούν να πούνε τα 
κάλαντα. Θα συναρμολογήσουμε με τουβλάκια, γρανάζια, άξονες και 
τροχούς και θα προγραμματίσουμε μέσω υπολογιστή 2 χαρούμενα 
παιδιά που θα στριφογυρνούν χαρούμενα στο ρυθμό του “τρίγωνα 
κάλαντα”. 

Στις γιορτές τα σπίτια γεμίζουν μυρωδιές που ξετρελαίνουν μικρούς και 
μεγάλους, αλλά και... καλικάντζαρους! Θα συναρμολογήσουμε 2 
καλικάντζαρους που θα χοροπηδάνε πάνω-κάτω έτοιμοι να δοκιμάσουν 
τα γλυκά. 

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  

12/12 & 19/12 
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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

