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                             ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

     

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

τον Μάρτιο! 

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, με προεγγραφή.  

 

Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν είτε τηλεφωνικά είτε  με τη φυσική 

παρουσία του κηδεμόνα στο χώρο της  βιβλιοθήκης  επιλέγοντας 

μέχρι δυο εργαστήρια, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 

θέσεων. 

Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες 
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Τρίτη 5 Μαρτίου 6.00 – 7.00 το απόγευμα 

«Οι μικροί σεφ πάνε βιβλιοθήκη!» σε 2 συναντήσεις 

 

«Διατροφοπαιχνίδια – παιχνιδομαγειρέματα!» - 1η συνάντηση 

 

Οι μικροί μας σεφ δημιουργούν φανταστικές εικόνες με φρούτα και 

λαχανικά! 

 

Φτιάχνουμε αληθινές εικόνες με φρούτα και λαχανικά στο πιάτο μας, 

παίζουμε τυφλόμυγα με φρούτα και λαχανικά, φτιάχνουμε μακαρόνια 

από καρότο και κολοκύθι, και κάνουμε τα σουβλάκια «αλλιώς». 

 

Υλικά: Φρούτα και λαχανικά της εποχής (π.χ 3 μήλα, 3 μπανάνες, 3 

αχλάδια, 3 ακτινίδια, 4 μανταρίνια, λίγα σταφύλια κλπ) και (3 καρότα, 3 

κολοκύθια), 1 πιατάκι και  1 πιρούνι μιας χρήσεως, οδοντογλυφίδες - 

χαρτοπετσέτες  

Έως 10 Παιδιά 

 

Ηλικίες: Νήπια – Β΄ Τάξη Δημοτικού 

 

Με τη διαιτολόγο- διατροφολόγο, MSc Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 

 

Τετάρτη  6  Μαρτίου 7.00 – 8.00 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 4 συναντήσεις 

 

«Το θαλάσσιο τσίρκο»  - 1η συνάντηση  

Ισορροπούμε στη βιβλιοθήκη και ζωγραφίζουμε κλόουν ακροβάτες 

όπως ο Μιρό. 

Υλικά: ένα μπλοκ ακουαρέλας  
 
Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 
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Είναι προτιμότερο τα παιδιά να φορούν πρόχειρα ρούχα 

Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 

 

Τρίτη 12 Μαρτίου 06:00 –  07:00 το απόγευμα 

«Οι μικροί σεφ πάνε βιβλιοθήκη!» σε 2 συναντήσεις 

 

 «Ο Μάκης ο ενζυμάκης και η μάχη στο στομάχι» - 2η συνάντηση  

Ελάτε να κατανοήσουμε την διαδρομή του φαγητού και την λειτουργία 

της πέψης μέσα από μία ιστορία γεμάτη με χιούμορ και φαντασία.  

Συζητάμε για την σημασία της αργής κατανάλωσης της τροφής και της 

διαδικασίας της χώνεψης. Ζωγραφίζουμε και μαθαίνουμε το σώμα μας σε 

σχέση με το φαγητό. Παίζουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού και 

ανακαλύπτουμε την μαγική συνταγή για υγιεινή διατροφή! 

Έως 10 Παιδιά 
 

Ηλικίες: Νήπια – Β΄ Τάξη Δημοτικού 
 

Με τη διαιτολόγο- διατροφολόγο, MSc Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 

 

Τετάρτη  13  Μαρτίου 07:00 – 08:00 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 4 συναντήσεις 

 

«Η τελεία» - 2η συνάντηση  

Γραμμές και κύκλοι. Ζωγραφίζουμε όπως ο Καντίνσκι. 

Υλικά: ένα μπλοκ ακουαρέλας 

Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 

 

Είναι προτιμότερο τα παιδιά να φορούν πρόχειρα ρούχα 
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Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 

 

Δευτέρα  18  Μαρτίου 06:00 – 07:00 το απόγευμα 

 «Θα ΄ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη!» 

 

«Μόμπιλε με χελιδόνια»  

Φτιάχνουμε ένα ανοιξιάτικο αιωρούμενο γλυπτό με χελιδόνια έτσι ώστε 

να μπορέσουν να φωλιάσουν και μέσα στο δωμάτιό μας. 

Ηλικίες: για όλα τα παιδιά 

 

Με την Σταυριανή Κωτούλα – Εικαστικός 

 

Τετάρτη  20  Μαρτίου 07:00 – 08:00 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 4 συναντήσεις 

 

«Το μήλο του Μαγκρίτ» - 3η συνάντηση  

Μήλο, καπέλα, πεταλούδα, φύλλα και ποιος ξέρει τι άλλο... 

Υλικά: ένα μπλοκ ακουαρέλας 

Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 

 

Είναι προτιμότερο τα παιδιά να φορούν πρόχειρα ρούχα 

Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 
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Τετάρτη  27  Μαρτίου 07:00 – 08:00 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 4 συναντήσεις 

 

«Ο κήπος του Ματίς» - 4η συνάντηση  

Κολάζ ένας χάρτινος κήπος. 

Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 

 

Είναι προτιμότερο τα παιδιά να φορούν πρόχειρα ρούχα 

Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 

 

 

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

