
 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

Τρίτη, 28 Ιουνίου, 11:00-13:00 

1. Διαδρομές ανάγνωσης… άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία 

Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το θέμα της Καλοκαιρινής 

Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη 

δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη βιβλιοθήκη τους, και 

δημιουργούν μια διαδρομή ανάγνωσης μέσα στη βιβλιοθήκη. 

 Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. 

 

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 11:00-13:00 

2. Διαδρομές επιβίωσης 

Τα παιδιά εμπνέονται από το δάσος και με υλικά από τη φύση, τα οποία 

γίνονται αντικείμενα δημιουργίας, κατασκευάζουν ένα αυτοσχέδιο 

καταφύγιο που μπορεί να μετατραπεί στην πιο αγαπημένη γωνιά της 

βιβλιοθήκης για διάβασμα και παιχνίδι. 

 

Εμψυχώτριες: Μαρίνα Μαθιουδάκη – Πέπη Συγγενίδη 

 

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή 

 

Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 11:00-13:00 

 

3. Διαδρομές προς το σπίτι 

Τα παιδιά εστιάζουν στην αξία της κατοικίας και χρησιμοποιώντας φυσικά 

και ανακυκλώσιμα υλικά, κατασκευάζουν διαφορετικά είδη σπιτιών και 

φτιάχνουν τη γειτονιά τους, την πόλη ή το χωριό τους ή τη δική τους 

φανταστική πολιτεία. 

Εμψυχώτριες: Μαρίνα Μαθιουδάκη – Πέπη Συγγενίδη 

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. 



 

 

 

 

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 11:00-13:00 

4. Παραδοσιακές διαδρομές 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής και 

δημιουργούν τα δικά τους υφαντά. 

Εμψυχώτριες: Μαρίνα Μαθιουδάκη – Πέπη Συγγενίδη 

Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή 

 

Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 11:00-13:00 

5. Διαδρομές στη φύση 

Τα παιδιά γνωρίζουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν για τους 

σπόρους «ταξιδευτές», και αφηγούνται τις ιστορίες των διαδρομών. 

Εμψυχώτρια: Τέτη Θωμά (εκπαιδευτικός) 

Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή 

 

Τρίτη, 5 Ιουλίου, 11:00-13:00 

6. Δημιουργικές διαδρομές 

Μπορεί να γραφτεί μια ιστορία ξεκινώντας από μια τυχαία γραμμή; Τα παιδιά 

γίνονται συγγραφείς και εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους 

περιπετειώδη, τρομακτική, αστεία, ρομαντική ή εντελώς φανταστική ιστορία, 

στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε μία γραμμή! Οι ιστορίες τους γίνονται 

εικονοβιβλία σε σχήμα ακορντεόν! 

Εμψυχώτρια: Λύντια Πετροπούλου (Εικαστική Εκπαιδευτικός – 

Εκπαιδεύτρια Ευσυνειδητότητας) 

Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή 

 

 



 

 

 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 11:00-13:00 

7. Διαδρομές μαζί 

Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς 

τους άλλους. 

Εμψυχώτρια: Αντωνία Παπαϊωάννου 

Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή 

 

Δευτέρα, 11 Ιουλίου, 11:00-13:00 

8. Χνουδωτές διαδρομές 

Τα παιδιά καλλιεργούν την αγάπη και τον σεβασμό για τα ζώα και φτιάχνουν 

πολύχρωμα, αυτοσχέδια γατόσπιτα για τους αδέσποτους φίλους της 

βιβλιοθήκης, της γειτονιάς, της πόλης τους! 

Εμψυχώτρια: Τέτη Θωμά – Τζωρτζίνα Δουκάκη (εκπαιδευτικοί) 

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή 

 

Τρίτη, 12 Ιουλίου, 11:00-13:00 

9. Θαλασσινές διαδρομές 

Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν μαζί τους σε μακρινές 

θάλασσες, αφηγούνται τις θαλασσινές τους διαδρομές χαράσσοντας πορείες 

πάνω σε χάρτες. 

Εμψυχώτρια: Λύντια Πετροπούλου (Εικαστική Εκπαιδευτικός – 

Εκπαιδεύτρια Ευσυνειδητότητας) 

Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή 

 

 

 



 

 

 

Τετάρτη, 13 Ιουλίου, 11:00-13:00 

10.  Διαδρομές από την Άπω Ανατολή 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα, μαθαίνουν την 

τέχνη του Χαϊκού, ανακαλύπτουν την απλή και ευχάριστη δομή της πιο 

σύντομης ποιητικής φόρμας και γίνονται τα ίδια ποιητές συνθέτοντας τα δικά 

τους τρίστιχα ποιήματα. Το ταξίδι στην Άπω Ανατολή ολοκληρώνεται με την 

κατασκευή οριγκάμι 

Εμψυχώτρια: Τέτη Θωμά – Τζωρτζίνα Δουκάκη (εκπαιδευτικοί) 

Για παιδιά 7- 12 ετών. Με προεγγραφή. 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στην 

 Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» 

(Παλαιολόγου, Αβέρωφ και Σόλωνος) 

Τηλ. 210-6801654 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


