
 

  
 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

 
Παρασκευή 16/6 | 17:00 – 18:00  
Γιορτή  έναρξης 
Στη βιβλιοθήκη ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε, φωτογραφίζουμε διαφορετικά 
σημεία και φανταζόμαστε τις περιπέτειές μας αυτό το καλοκαίρι από σημείο σε… σημείο. 
Για όλες τις ηλικίες  
 
Δευτέρα 19/6 | 17:00 - 18:30 
Σημεία των καιρών 
Περιγράφουμε την εποχή που ζούμε. Πώς είναι το σχολείο, οι σχέσεις μας, οι φιλίες μας, η 
οικογένειά μας, η πόλη μας. Αυτά είναι τα σημεία των δικών μας καιρών  
Για παιδιά ηλικίας 12 – 14 ετών 
 
Τετάρτη 21/6 | 11:00 – 12:30 
Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις  

Τα γράμματα από τα ονόματα ηρώων και γνωστών φράσεων από βιβλία παίζουν κυνηγητό 
σε μια κόλλα χαρτί. Πιάσε τα και δέσε τα για να βρεις το νόημά τους. 
Για παιδιά ηλικίας 8- 10 ετών 
 
Πέμπτη 22/6 | 11:00-12:30 
Σημείο συνάντησης σε μια υποβρύχια χώρα των θαυμάτων  
Αναζητούμε εικόνες και σημεία του βυθού, συναντάμε πλάσματα που κατοικούν εκεί και 
γνωρίζουμε τον τρόπο επιβίωσης τους.  
Για παιδιά ηλικίας 7-10 ετών 
 
Δευτέρα 26/6 | 17:00 – 18:30  
Οι έξι τελείες στο σύστημα Braille 
Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα γράμματα ενός διαφορετικού αλφάβητου.  
Για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών 
 
Τρίτη 27/6 | 17:30-19:00 
Σημείο, γραμμή, επίπεδο 
Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι  
Για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 
 
Πέμπτη 29/6 | 11.00-12.30 
Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό 
Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη βιβλιοθήκη για να μπορούμε να 
παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς. 
Για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών 
 
 



 

  
 

 

Παρασκευή 30/6 | 11.00-12.30 
Σημεία συνάντησης - Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι 
Τα ταξίδια στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησης μας.  
Για παιδιά ηλικίας 12 – 14 ετών 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
Δευτέρα 3/7 | 17:00 – 18:30 
Οι φάροι σημεία στη θάλασσα 
Οι φάροι αφηγούνται ιστορίες τρικυμίας, καταιγίδων, ναυαγίων.  
Για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών 
 
Τρίτη 4/7 |  17:30 – 19:00  
Εργαστήριο emoticons 
Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε εκφράσεις 
προσώπων.  
Για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών 
 
Τετάρτη  5/7 | 11:00 – 12:30 
Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι 
Τα ταξίδια στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής μας.  
Για παιδιά ηλικίας 12-14 ετών 
  
Παρασκευή 7/7 | 11:00 – 12:30 
Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό 
Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη βιβλιοθήκη για να μπορούμε να 
παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς.  
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
Δευτέρα 10/7 | 17:30 – 19:00 
Σημεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο 
Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο στα κόκκινα 
σημεία συνάντησης της βιβλιοθήκης.  
Για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών 
 
Τρίτη 11/7 | 17:30 – 19:00  
Τα σημεία πάνω στο χάρτη  
Φτιάχνουμε το υπόμνημα του αγαπημένου μας φανταστικού ή πραγματικού χάρτη. 
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
Τετάρτη 12/7 | 11:00 – 12:30  
Σήματα Μορς 
Ένα αλφάβητο από τελείες και παύλες  
Για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών 
 
 
 



 

  
 

 

Πέμπτη 13/7 | 11:00 – 12:30  
Το σημείο πήξης και τήξης  
Οι πάγοι στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο  
Για παιδιά ηλικίας 7-9 ετών 
 
Παρασκευή 14/7 | 11:00 – 12:30  
Οι αναμνήσεις μας - σημεία της ιστορίας μας  
Πάνω σε μια χρονογραμμή ποια είναι τα σημεία – σταθμοί της δικιάς σου ζωής;   
Για παιδιά ηλικίας 7-9 ετών 
 
 
Δευτέρα 17/7 | 17.30-19.00 
Σημεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο 
Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο στα κόκκινα 
σημεία συνάντησης της βιβλιοθήκης. 
 Για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών 
 
Τετάρτη 19/7 | 11:00 – 12:30  
Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό 
Φτιάχνουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και δημιουργούμε σημεία επαφής.  
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
Πέμπτη 20/7 | 11:00 – 12:30 
Σημεία του ορίζοντα 
Πώς ταξίδευαν τα παλιότερα χρόνια. Πώς χρησιμοποιούμε την πυξίδα.  
Για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών 
 
Παρασκευή 21/7 | 11:00 – 12:30 
Σημείο συνάντησης: Η Βιβλιοθήκη 
Ανακαλύπτουμε τα σημαντικά σημεία της βιβλιοθήκης, εξερευνούμε τα σημεία που 
βρίσκονται τα βιβλία, οι ιστορίες, οι ήρωες και δημιουργούμε το δικό μας βιβλίο.  
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
Δευτέρα 24/7 | 17:00 -18:30 
Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ημέρες 
Φτιάχνουμε το δρομολόγιο του Φιλέα Φογκ με ημερομηνίες και ώρες . 
Για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών 
 
Τρίτη 25/7 | ώρα 17:30- 19:00 
Twister – ένα παιχνίδι με σημεία 
Μια πρόσκληση ισορροπίας και ευλυγισίας με χέρια και πόδια από σημείο σε σημείο 
 Για παιδιά ηλικίας 7-9 ετών 
 
Τετάρτη 26/7 | ώρα 11:00 – 12:30  
Πού συναντιούνται οι ήρωες και οι ιστορίες; 
Εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τα σημεία που συναντιούνται οι ήρωες με τις ιστορίες 
τους  και δημιουργούμε τις δικές μας ιστορίες.  
Για παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών 



 

  
 

 

 
Πέμπτη 27/7 |  11:00 – 12:30 
Ζωγραφική με σταγόνες 
Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ  
Για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 
 
Παρασκευή 28/7 | 11:00 – 12:30 
Σημεία στίξης 
Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις 
θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία; 
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

Τρίτη 1/8 | 17:00 – 18:30 
Σημεία και τέρατα 
Συναντήσεις με όλα τα τέρατα των παραμυθιών και των μύθων 
Για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών 
 
Τετάρτη 2/8 |  11:00 – 12:30 
Σημεία στίξης 
Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις 
θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία;  
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Δευτέρα 4/9 | 17:30-19:00 
Ζωγραφική με κουκίδες 
Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά  
Για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 
 
 
Τετάρτη 6/9 | 11:00 – 12:30  
Όλοι βλέπουμε το ίδιο σημείο 
Ένα εργαστήρι φιλοσοφίας για το σημαίνον και το σημαινόμενο  
Για παιδιά ηλικίας για παιδιά 8 - 11 ετών 
 
Παρασκευή 8/9 | 17:00 – 18:30  
Γιορτή Λήξης 
Οι περιπέτειες των σημείων αφηγούνται τις ιστορίες τους στους επισκέπτες της 
βιβλιοθήκης.  
Για όλες τις ηλικίες  
 



 

  
 

 

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, τους 

μουσειοπαιδαγωγούς της Πινακοθήκης του δήμου Αθηναίων Στέιση Βεντούρα και Έφη 

Τσουλουχοπούλου, καθώς και από την ομάδα εθελοντών που απαρτίζεται από τους Χαρά 

Σαμοθρακίτου, Φανή Ματσινοπούλου, Γεωργία Κατάκου, Ειρήνη Παγίδα, Δέσποινα 

Λεωτσάκου, Νάνσυ Ζαρκογιάννη, Έλλη Κούβαρη, Μαριλένα Παπαϊωάννου, Θοδωρής 

Ίντας, Φωτεινή Ματσινοπούλου και  Έφη Τσιότσιου. 

 
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή ηλεκτρονικά 
στο https://goo.gl/qslj1t  
 
Παιδικό Τμήμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης δήμου Αθηναίων: 
Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης 
Τηλ.: 2108810884, e-mail: publibrath@yahoo.gr 
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