Τετάρτη 20 Ιουνίου
18:00-20:00

ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ. Το ημερολόγιο του Ιουνίου.
Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να μετρήσουμε,
να κόψουμε, να κρεμάσουμε, να ψάξουμε
στα λεξικά, να ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε
όλα έτοιμα για το καλοκαίρι.
Για όλα τα παιδιά

Τετάρτη 4 Ιουλίου
10:00-12:00

Πέμπτη 21 Ιουνίου
10:00-12:00

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Όλα αρχίζουν από εδώ:
Ο εγκέφαλος. Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, μετράμε με
αυτό το καταπληκτικό όργανο μέσα στο κεφάλι μας.
Ας το γνωρίσουμε καλύτερα. Για παιδιά 8-12 ετών
Με τη Χριστίνα Καραμέτου
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Το παλάτι της μνήμης.
Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική
τοποθεσία στο μυαλό σου, όπου μπορεί κανείς να
φυλάει εικόνες που θέλει να κρατήσει στη μνήμη
του. Ελάτε να χτίσουμε ένα! Για παιδιά 8-12 ετών
Με το Γιώργο Αναγνώστου
ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Μάντεψε το βιβλίο βρίσκοντας το όνομα του ήρωα,
κάνοντας παντομίμα τον τίτλο του, αναγνωρίζοντας
μια εικόνα του, συμπληρώνοντας τις λέξεις
που λείπουν στον τίτλο του, διαβάζοντας ένα
απόσπασμα. Για παιδιά 6-12 ετών
Με τη Δήμητρα Καρβούνη
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ένας κήπος φιλικός
στις μέλισσες. Οι μέλισσες έχουν φυτά που
τα προτιμούν για το νέκταρ τους. Φτιάχνουμε έναν
μικρό κήπο με φυτά όπως λεβάντα, δεντρολίβανο,
μαντζουράνα ή τριφύλλι. Για όλα τα παιδιά
Με το Γιώργο Σταυρόπουλο

Δευτέρα 9 Ιουλίου
10:00-12:00

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω κάθε μέρα;
Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωράνε
όλα σε ένα εικοσιτετράωρο; Πώς μπορεί
να απεικονίσει κανείς τη μέρα του σ’ ένα φύλλο
χαρτί; Για παιδιά 7-12 ετών
Με τη Ντίνα Σπανού
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ. Ετοιμάζουμε
το ημερολόγιο του Ιουλίου. Ποιες δράσεις θα
αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα
δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά
συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή
εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά

Τετάρτη 18 Ιουλίου
10:00-12:00

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα.
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να
καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.
Για παιδιά 6-9 ετών
Με τη Σοφία Τσαμτσούρη

Τετάρτη 25 Ιουλίου
10:00-12:00

Παρασκευή 22 Ιουνίου
10:00-12:00

Δευτέρα 25 Ιουνίου
10:00-12:00
.

Τρίτη 26 Ιουνίου
10:00-12:00

Τετάρτη 27 Ιουνίου
10:00-12:00

Δευτέρα 2 Ιουλίου
10:00-12:00

Τρίτη 3 Ιουλίου
10:00-12:00

Οι δράσεις παρέχονται δωρεάν από εθελοντές Εκπαιδευτικούς
στο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης.
Επειδή ο αριθμός θέσεων, στις περισσότερες δραστηριότητες,
είναι περιορισμένος παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα
συμμετοχή στη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Αινιάνων 6 ή στο τηλέφωνο: 2231050570

Τετάρτη 11 Ιουλίου
10:00-12:00

Παρασκευή 13 Ιουλίου
10:00-12:00

Τρίτη 17 Ιουλίου
10:00-12:00

Τρίτη 24 Ιουλίου
10:00-12:30

Πέμπτη 26 Ιουλίου
10:00-12:00

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018
20/6 – 7/9

18:00-20:00

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΟΥ. Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο,
μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες
της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και
μετακινήσεις, για όνειρα που έγιναν
πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν
μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού
ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία.
Για παιδιά 8-14 ετών
Με τη Ντίνα Σπανού
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα μέσα
μεταφοράς. Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να
καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.
Για παιδιά 6-9 ετών
Με τη Θεοδώρα Μπέτσιου
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;
Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά μας κι
εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα και
του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει να
αποφασίσουμε. Για παιδιά 4-7 ετών
Με τη Γιώτα Γάκη
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης
με όλες τις αισθήσεις. Μια περιπλάνηση στα υλικά
των καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγίξεις, να
τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν
φτιάχνονται μόνο για να τα βλέπουμε!
Για παιδιά 6-12 ετών
Με την Ειρήνη Δαραβέλια
«ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ»: Βόλτα στην πόλη καταγραφή συμπεριφορών πόλης. Βγαίνουμε βόλτα
στην πόλη και καταγράφουμε ανθρώπους που
γελάνε, που συζητάνε, αγκαλιάζονται, φωνάζουν,
θυμώνουν. Οι συμπεριφορές τους δίνουν τον τόνο
στο ρυθμό της πόλης. Για παιδιά 7-12 ετών
Με την Κων/να Τσούμα
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ. Μετράμε τα έπιπλα
στη βιβλιοθήκη και το σώμα μας; Χωράμε να
κάτσουμε, είναι μικρά ή μεγάλα; Ψηλά ή κοντά;
Η Χρυσομαλλούσα θα μας δείξει ποιο είναι το σωστό
μέγεθος επίπλου για μας. Για παιδιά 6-12 ετών
Με την Κων/να Τσούμα
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα βιβλία,
οι ταινίες, η μουσική μου. Τα αγαπημένα βιβλία,
η μουσική που ακούω, οι ταινίες που βλέπω ξανά και
ξανά φτιάχνουν μια εικόνα για μένα και είναι ένας
τρόπος να με γνωρίσουν οι φίλοι μου.
Για παιδιά 6-12 ετών
Με την Ειρήνη Δαραβέλια
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειράματα με το νερό.
Πειράματα φυσικής και χημείας για να γνωρίσουμε
το πολύτιμο αγαθό του πλανήτη μας.
Για παιδιά 8-12 ετών
Με το Γιώργο Σταυρόπουλο
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η χρονογραμμή της μέλισσας.
Πριν πόσες χιλιάδες χρόνια εμφανίστηκαν
οι μέλισσες στη γη; Πριν πόσες χιλιάδες χρόνια
ο άνθρωπος άρχισε να συλλέγει το μέλι και πώς
εξελίχτηκαν οι τρόποι αυτοί; Ελάτε να βάλουμε
τα δεδομένα στη γραμμή του χρόνου.
Για παιδιά 7-12 ετών
Με την Ευδοξία Σκούρα

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ. Καταγράφουμε
τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και
γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη Καλοκαιριού
που περάσαμε μαζί. Για όλα τα παιδιά

