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                             ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

   

 

 

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών  

τον Απρίλιο! 
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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 

 

Τρίτη 2 Απριλίου 06:30 – 07:30 το απόγευμα 

«Δημιουργική γραφή για παιδιά» σε 3 συναντήσεις 

Θέλεις να μάθεις πώς να γράφεις ποιήματα ή μυθιστορήματα και σενάρια 

τρελά;  

 

Τα πράγματα για σένα είναι απλά 

σε περιμένουμε για μαθήματα 

δημιουργικής γραφής 

εύκολα και διασκεδαστικά 

 

Έως 10 Παιδιά 

 

Ηλικίες: 7 – 12 ετών 

 

Με τη Ζηνοβία Χατζηαγόρου – Εκπαιδευτικός / Μεταπτυχιακό στην 

δημιουργική γραφή 
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Τετάρτη  3  Απριλίου  07:00 – 08:15 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 2 συναντήσεις 

 

«Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα»  - 1η συνάντηση  

Τι είναι πιο κουραστικό; Να ανεβαίνεις μια κατηφόρα ή να κατεβαίνεις 

μια ανηφόρα; Με το ταλέντο του Έσερ τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. 

Ένα ταξίδι στο άπειρο που μας περιβάλλει.  

Υλικά: Ένα κουτί παπουτσιών και ένα μικρό playmobil 

Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 

 
 

Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 

 

Δευτέρα  8  Απριλίου  06:00 – 07:00 το απόγευμα 

«Καλάθι για τα πασχαλινά αυγά» 

 

Απαραίτητο αξεσουάρ των πασχαλινών ημερών είναι το καλαθάκι για τα 

πασχαλινά αυγά! 

Υλικά: Ένα μεγάλο χαρτόνι Α3 σε ό,τι χρώμα θέλετε, μια κόλλα στικ, 

ένα μολύβι και 2-3 φύλλα από εφημερίδα. 

Ηλικίες: για όλα τα παιδιά 

 

Με την Σταυριανή Κωτούλα – Εικαστικός 
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Τρίτη 9 Απριλίου 06:30 –  07:30 το απόγευμα 

«Δημιουργική γραφή για παιδιά» σε 3 συναντήσεις 

Θέλεις να μάθεις πώς να γράφεις ποιήματα ή μυθιστορήματα και σενάρια 

τρελά;  

 

Τα πράγματα για σένα είναι απλά 

σε περιμένουμε για μαθήματα 

δημιουργικής γραφής 

εύκολα και διασκεδαστικά 

 

Έως 10 Παιδιά 

 

Ηλικίες: 7 – 12 ετών 

 

Με τη Ζηνοβία Χατζηαγόρου – Εκπαιδευτικός / Μεταπτυχιακό στην 

δημιουργική γραφή 

 

Τετάρτη  10  Απριλίου 07:00 – 08:15 το απόγευμα 

 «Παίζουμε με τους ζωγράφους!» σε 2 συναντήσεις 

 

«Με τη βούλα» - 2η συνάντηση  

Γιαπωνέζικη κολεξιόν «Άνοιξη-Καλοκαίρι 2019» της Γιάγιοι Κουσούμα. 

Τα πολύχρωμα πουά θα φορεθούν πολύ εφέτος!  

Υλικά: Θα ήταν ιδανικό τα παιδιά που θα έρθουν να φοράνε ή να έχουν 

μαζί τους ένα λευκό μπλουζάκι ή φανελάκι!! Μην φοβηθούν οι 

μαμάδες… 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν τις δράσεις της 

βιβλιοθήκης μας 😉  

Ηλικίες: 6 με 8 χρόνων 

 

Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη – MOKUME 
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Δευτέρα  15  Απριλίου 06:00 – 07:00 το απόγευμα 

 «Στολίζουμε λαμπάδες!» 

Κάθε χρόνο είναι έθιμο στη βιβλιοθήκη ο στολισμός των αναστάσιμων 

λαμπάδων. Με υλικά από την ανακύκλωση και όχι μόνο, και με την 

φαντασία μας θα στολίσουμε και φέτος τις δικές μας λαμπάδες! 

Υλικά: Δυο ή τρεις τσόχες σε μέγεθος Α4, μια κόλλα στικ, ένα χάρτινο 

ρολό υγείας, μερικές κορδέλες και σίγουρα μια λαμπάδα σε ό,τι χρώμα 

θέλετε! 

 

Ηλικίες: για όλα τα παιδιά 

 

Με την Σταυριανή Κωτούλα – Εικαστικός 

 

Τρίτη 16 Απριλίου 06:30 –  07:30 το απόγευμα 

«Δημιουργική γραφή για παιδιά» σε 3 συναντήσεις 

Θέλεις να μάθεις πώς να γράφεις ποιήματα ή μυθιστορήματα και σενάρια 

τρελά;  

 

Τα πράγματα για σένα είναι απλά 

σε περιμένουμε για μαθήματα 

δημιουργικής γραφής 

εύκολα και διασκεδαστικά 

 

Έως 10 Παιδιά 

 

Ηλικίες: 7 – 12 ετών 

 

Με τη Ζηνοβία Χατζηαγόρου – Εκπαιδευτικός / Μεταπτυχιακό στην 

δημιουργική γραφή 
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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  

http://www.kalamaria.gr/lib

