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                             ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

το  Φεβρουάριο! 

 

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, με προεγγραφή.  

Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν  τηλεφωνικά είτε  με τη φυσική 

παρουσία του κηδεμόνα στο χώρο της  βιβλιοθήκης  επιλέγοντας 

ένα μόνο εργαστήριο,μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 

θέσεων. 

Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες 
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Δευτέρα  4  Φεβρουαρίου      6.00 –7.00 το απόγευμα   

«Οι μικροί καλλιτέχνες επιστρέφουν στη βιβλιοθήκη! » σε 5 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Για παιδιά από Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού 

Με τη Σταυρούλα Κωτούλα 

Στα καινούρια εργαστήρια, τα παιδιά θα πειραματιστούν με νέα υλικά 
φτιάχνοντας τα δικά τους πρωτότυπα  δημιουργήματα. 

Κατασκευές, ιστορίες και χρώματα πλέκονται μ' ένα ευφάνταστο τρόπο 
δίνοντας ένα ωραίο και μοναδικό αποτέλεσμα στις προσπάθειες των 
μικρών μας φίλων. 

 

1η συνάντηση - 4/2 

Κούκλες από...κουμπί. 
Τα παλιά χρόνια , όταν τα παιχνίδια ήταν ακριβά και απρόσιτα τα 
παιδιά με ένα κουμπί και λίγο ύφασμα έφτιαχναν την δική τους κούκλα. 
 
Υλικά που θα χρειαστούν 

 Ένα μεγάλο πλακέ κουμπί, ένα άσπρο τετράγωνο ύφασμα σε 
διαστάσεις 25*25 εκ. ( μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τούλι από 
μπομπονιέρα) και ένα τετράγωνο χρωματιστό ύφασμα σε διαστάσεις 
30*30 εκ. Για τα μαλλιά θα χρειαστεί  νήμα πλεξίματος σε ό,τι χρώμα 
θέλετε (σαν αυτά που πλέκουμε κασκόλ κτλ.) 
 
 
2η συνάντηση – 11/2 

Πίνακες με ...αλουμινόχαρτο! 
Πως με ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο φτιάχνουμε μοναδικούς πίνακες! 
 
Υλικά που θα χρειαστούν 
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Μία σελίδα από μπλοκ ακουαρέλας σε ό,τι μέγεθος έχετε, και ένα 
κομμάτι αλουμινόχαρτο! Άλλα υλικά: μια κόλλα στικ, 
τέμπερες,πινέλα,και χαρτί κουζίνας. 
 

3η συνάντηση – 18/2 

Η ιστορία του αρλεκίνου μέσα από τα έργα τέχνης!! Και μια 
κατασκευή!! 
 
Ο αρλεκίνος όχι μόνο φοράει εντυπωσιακή και πολύχρωμη στολή, αλλά 
έχει την δική του όμορφη ιστορία που θα την μάθουμε!!Παράλληλα 
βλέποντας έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων θα εμπνευστούν για να 
φτιάξουν τον δικό τους αρλεκίνο. 
 
Υλικά που θα χρειαστούν 

1 κόλλα στικ, διάφορα χρωματιστά χαρτιά Α4, ψαλίδι, και ένα χάρτινο 
ρολό κουζίνας. 
 
 

 

 

4η συνάντηση – 25/2 

 Αποκριάτικη βενετσιάνικη μάσκα!!! 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από την ανακύκλωση. 
 
 

 

5η συνάντηση – 4/3 

Αποκριάτικο καπέλο!!! 
 
Υλικά που θα χρειαστούν 

1 κόλλα στικ, μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι και διάφορα υφάσματα που 
υπάρχουν στο σπίτι (τούλια κτλ.) 
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Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  
4/2 , 11/2 , 18/2 ,25/2 & 4/3 

 

 

 

 

Τρίτη  5  Φεβρουαρίου      5.45 –6.45 το απόγευμα   

 «Ελάτε να παίξουμε θέατρο!» σε 4 συναντήσεις 

Ο Μικρός Βορράς επιστρέφει στη βιβλιοθήκη ! 

Για παιδιά από νήπια -Β’Δημοτικού 

Με την εμψυχώτρια Μαρία Κεβρεκίδου 

Σκέφτομαι, συνυπάρχω, αλληλεπιδρώ, ανακαλύπτω, εμβαθύνω. Είναι 
λίγες από τις λέξεις που θα μπορούσαν να περιγράψουν τη διαδικασία 
του εκπαιδευτικού δράματος  και του θεατρικού αυτοσχεδιασμού. 
Με αφορμή μια ιστορία η ένα παραμύθι παίζουμε ρόλους μέσα σε 
υποθετικές καταστάσεις με ασφάλεια, για να διερευνήσουμε θέματα 
όπως η φιλία, η αυτοεκτίμηση, η διαφορετικότητα, η πίστη στα όνειρά 
μας κ.α. 
 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:  
5/2 , 12/2 , 19/2 &26/2  

 

 

 

• Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε  

ένα μόνο εργαστήρι μηνιαίως (εκτός και αν 

υπάρξουν κενές θέσεις στα υπόλοιπα εργαστήρια). 
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• 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  
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