
ΑΑ ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟ 

ΜΗΝΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ & 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:      

15-20 παιδιά, Με 

προεγγραφή και…

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΩΡΑ Περιγραφή εκδήλωσης

1 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7/2012
Το «ημερολόγιο 

πρόγραμμα» της 

καλοκαιρινής εκστρατείας

 6 – 12 ετών

ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ, 

αρχιτέκτονας &          

ΘΕΑΝΩ ΧΑΛΙΩΤΗ, 

γραφίστας

10-12 πμ

Τα παιδιά φτιάχνουν με χρωματιστά χαρτιά και 

εικόνες την αφίσα για τις καλοκαιρινές μας 

εκδηλώσεις!

2 ΤΡΙΤΗ 3/7/2012
Πειράματα με τον 

ηλεκτρισμό

10-12 ετών - Κάθε παιδί 

πρέπει να φέρει μαζί 

του μία μπαταρία 4,5 V

ΤΙΝΑ ΝΑΝΤΣΟΥ, 

εκπαιδευτικός

12.00 - 2  

μμ.
Πειράματα Φυσικής με απλά υλικά. 

3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2012 Τα μονοπάτια των βιβλίων  6 – 12 ετών
ΧΑΡΑ ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά θα ξεφυλλίσουν τα καινούρια μας 

βιβλία και μαζί με την κ. Χαρά θα παίξουν ένα 

πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες, ανακαλύπτοντας 

τους τίτλους των βιβλίων που ξεφύλλισαν. (1η 

ομάδα)

4 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2012
Αναζητώντας τα χνάρια του 

Ηρακλή…
9-12 ετών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΒΗ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Ένα ταξίδι στην ελληνική μυθολογία μέσα από

τους άθλους του Ηρακλή με τη βοήθεια της κ.

Βασιλικής.

5 ΤΡΙΤΗ 10/7/2012 Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΓΩΝΙΑ
7-12 ετών - ΦΩΤΟΓΡ. 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΗ 10 πμ-1 μμ

Τα παιδιά επιλέγουν την αγαπημένη τους γωνιά 

στη Βιβλιοθήκη και τραβούν φωτογραφία το 

πρτραίτο τους. Κατόπιν παρεμβαίνουν στη 

φωτογραφία φωτογραφικά και με λεζάντες 

κόμικ.

6 ΤΡΙΤΗ 10/7/2012 Οι δικοί μας Πόντιοι

9-12 ετών & 

Καπελάκια και άνετα 

ρούχα γιατί θα 

περπατήσουμε μέσα 

στην πόλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 6-8 μμ

Θα επισκεφτούμε τον Σύλλογο Ποντίων της

πόλης μας για να γνωρίσουμε τον πολιτισμό των

Ποντίων της πόλης μας! Θα μάθουμε για την

καθημερινή ζωή τους, θα δούμε χορούς, θα

ακούσουμε την ιστορία τους και θα δοκιμάσουμε

και την κουζίνα τους!

7 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7/2012 Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη  προσχολική
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ, 

εκπαιδευτικός
10-11.30 

Η κα Σοφία θα διαβάσει την ιστορία του Χάρη, 

και οι μικροί μας φίλοι θα διηγηθούν μια ιστορία 

μέσα από ζωγραφιές που θα φτιάξουν οι ίδιοι με 

μωβ μαρκαδόρο!   

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012  - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 22610.89970,  89975 & στο email liblivadia@gmail.com (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

../../../../Desktop/liblivadia.wikidot.com


8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2012 Τα μονοπάτια των βιβλίων  6 – 12 ετών
ΧΑΡΑ ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά θα ξεφυλλίσουν τα καινούρια μας 

βιβλία και μαζί με την κ. Χαρά θα παίξουν ένα 

πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες, ανακαλύπτοντας 

τους τίτλους των βιβλίων που ξεφύλλισαν. (2η 

ομάδα)

9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2012
Οδύσσεια, η πολυμήχανη 

ιστορία
8– 12 ετών ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 5.30-7.30 μμ Δραματοποίηση από τα παιδιά των περιπετειών 

του Οδυσσέα με τη βοήθεια της Μαρίας

10 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7/2012 Μονοκονδυλιές 7-9 ετών
ΘΕΑΝΩ ΧΑΛΙΩΤΗ, 

γραφίστας
10-11.30 

Η Θεανώ θα μας εξηγήσει και θα μας βοηθήσει 

να φτιάξουμε τις δικές μας μονοκονδυλιές, ενώ 

θα βλέπουμε στην οθόνη τις μονοκονδυλιές του 

Picaso! 

11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7/2012 Τα μονοπάτια των βιβλίων  6 – 12 ετών
ΧΑΡΑ ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά θα ξεφυλλίσουν τα καινούρια μας 

βιβλία και μαζί με την κ. Χαρά θα παίξουν ένα 

πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες, ανακαλύπτοντας 

τους τίτλους των βιβλίων που ξεφύλλισαν. (3
η 

ομάδα)

12 ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7/2012
Διαδρομή στην πόλη της 

Λιβαδειάς

10-12 ετών & Άνετα 

παπούτσια-ρούχα, 

Καπελάκια, Νερό

ΦΩΦΗ ΜΠΑΛΙΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά με τους εκπαιδευτές θα ξεκινήσουν 

από το σημείο του ποταμού που βρίσκεται 

κοντά στη βιβλιοθήκη, και θα αρχίσουν την 

περιήγηση οδεύοντας προς τις πηγές της 

Κρύας, δηλ. την αρχή του ποταμού. Κατά την 

πορεία θα γίνεται κουβέντα με τα παιδιά για τα 

μέρη που θα περνούν κάθε φορά, και θα 

αφηγούνται  ιστορίες που ενδεχομένως 

γνωρίζουν παιδιά και εκπαιδευτές. Θα 

μιλήσουν για την ιστορία διαφόρων κτιρίων 

που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού, τη 

χρήση που είχαν κάποτε, για τους μύθους που 

έχουν διαβάσει για τον ποταμό και οτιδήποτε 

άλλο αφορά την πόλη, καταλήγοντας στην 

“Κρύα, έναν χώρο με πλατάνια, νερά, μικρούς 

καταρράκτες και νερόμυλους. Τέλος, η ομάδα 

θα επισκεφτεί το νεοσύστατο Πολιτιστικό 

Κέντρο της πόλης με το Λαογραφικό Μουσείο 

της, καθώς και το Μουσείο Επαγγελμάτων 



13 ΤΡΙΤΗ 24/7/2012 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8-10 ετών
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ, 

αρχιτέκτονας
10-12 πμ

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες, θα 

επιλέξουν όποια βιβλία θέλουν με σκοπό να τα 

ζωντανέψουν! Η Μάρω θα τα βοηθήσει να 

δημιουργήσουν ένα κουτί με την ιστορία που 

διάλεξαν! (1
η
 ομάδα)      

14 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7/2012
Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε 

ιστορίες για ταξίδια
7-12 ετών

ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Θα φτιάξουμε τη δική μας ιστορία! Κάθε παιδί θα 

ρίχνει το ζάρι του και σε όποια εικόνα σταματά 

θα ξεκινάει να φτιάχνει  μια ιστορία την οποία θα 

συνεχίζει το δεύτερο παιδί, μετά το τρίτο, το 

τέταρτο κλπ. (1η ομάδα)

15 ΠΕΜΠΤΗ 26/7/2012 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8-10 ετών
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ, 

αρχιτέκτονας
10-12 πμ

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες, θα 

επιλέξουν όποια βιβλία θέλουν με σκοπό να τα 

ζωντανέψουν! Η Μάρω θα τα βοηθήσει να 

δημιουργήσουν ένα κουτί με την ιστορία που 

διάλεξαν! (1
η
 ομάδα)      

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7/2012 Τα μονοπάτια των βιβλίων  6 – 12 ετών
ΧΑΡΑ ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά θα ξεφυλλίσουν τα καινούρια μας 

βιβλία και μαζί με την κ. Χαρά θα παίξουν ένα 

πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες, ανακαλύπτοντας 

τους τίτλους των βιβλίων που ξεφύλλισαν. (4η 

ομάδα)



17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/8/2012
Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο 

χρόνος που μας ενώνει
9-12 ετών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΒΗ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Θα φτιάξουμε τη χρονογραμμή του θέματος που 

θα επιλέξουν τα παιδιά.

18 ΔΕΥΤΕΡΑ 20/8/2012 Το νου σου στους ήχους! 7-12 ετών
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &  

ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΜΟΥ (μουσικοί)
10-12 πμ

Θα μάθουμε πως ταξιδεύει ο ήχος και θα 

καταγράψουμε διάφορους ήχους δημιουργώντας 

έτσι το “Top ten” των ήχων. 

19 ΤΡΙΤΗ 21/8/2012 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 10-12 ετών
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ, 

αρχιτέκτονας
10-12 πμ

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες, θα 

επιλέξουν όποια βιβλία θέλουν με σκοπό να τα 

ζωντανέψουν! Η Μάρω θα τα βοηθήσει να 

δημιουργήσουν ένα κουτί με την ιστορία που 

διάλεξαν! (2η ομάδα)      

20 ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8/2012 Μια αυτοσχέδια ορχήστρα  6 – 12 ετών
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &  

ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΜΟΥ (μουσικοί)
10-12 πμ

Θα φτιάξουμε μια ορχήστρα με διάφορα υλικά 

που έχουμε στο σπίτι μας και μετά θα 

παίξουμε μουσική!

21 ΠΕΜΠΤΗ 23/8/2012 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 10-12 ετών
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ, 

αρχιτέκτονας
10-12 πμ

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες, θα 

επιλέξουν όποια βιβλία θέλουν με σκοπό να τα 

ζωντανέψουν! Η Μάρω θα τα βοηθήσει να 

δημιουργήσουν ένα κουτί με την ιστορία που 

διάλεξαν! (2η ομάδα)      

22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8/2012
Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε 

ιστορίες για ταξίδια
7-12 ετών

ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Θα φτιάξουμε τη δική μας ιστορία! Κάθε παιδί θα 

ρίχνει το ζάρι του και σε όποια εικόνα σταματά 

θα ξεκινάει να φτιάχνει  μια ιστορία την οποία θα 

συνεχίζει το δεύτερο παιδί, μετά το τρίτο, το 

τέταρτο κλπ. (2η ομάδα)

23 ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/2012 Ο μικρός κάστορας και η ηχώ  προσχολική
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &  

ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΜΟΥ (μουσικοί)
10-11.30 

Θα διαβάσουμε την ιστορία του μικρού κάστορα 

με την ηχώ και την ιστορία της νύμφης που 

λεγόταν Ηχώ.

24 ΤΡΙΤΗ 28/8/2012 GRAFFITI στη Βιβλιοθήκη 10-12 ετών
ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, 

γκραφιτάς
6-8 μμ

Θα μάθουμε την τεχνική του Graffiti και θα 

ζωγραφίσουμε μαζί με τον Κώστα 

25 ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8/2012 Ο ήχος της σιωπής 7-9 ετών
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &  

ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΜΟΥ (μουσικοί)
10-12 πμ Θα φτιάξουμε το “Top ten” των σιωπών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



26 ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2012
Διαδρομή στην πόλη της 

Λιβαδειάς

10-12 ετών & Άνετα 

παπούτσια-ρούχα, 

Καπελάκια, Νερό

ΦΩΦΗ ΜΠΑΛΙΟΥ, 

εκπαιδευτικός
10-12 πμ

Τα παιδιά με τους εκπαιδευτές θα ξεκινήσουν 

από το σημείο του ποταμού που βρίσκεται 

κοντά στη βιβλιοθήκη, και θα αρχίσουν την 

περιήγηση οδεύοντας προς τις πηγές της 

Κρύας, δηλ. την αρχή του ποταμού. Κατά την 

πορεία θα γίνεται κουβέντα με τα παιδιά για τα 

μέρη που θα περνούν κάθε φορά, και θα 

αφηγούνται  ιστορίες που ενδεχομένως 

γνωρίζουν παιδιά και εκπαιδευτές. Θα 

μιλήσουν για την ιστορία διαφόρων κτιρίων 

που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού, τη 

χρήση που είχαν κάποτε, για τους μύθους που 

έχουν διαβάσει για τον ποταμό και οτιδήποτε 

άλλο αφορά την πόλη, καταλήγοντας στην 

“Κρύα, έναν χώρο με πλατάνια, νερά, μικρούς 

καταρράκτες και νερόμυλους. Τέλος, η ομάδα 

θα επισκεφτεί το νεοσύστατο Πολιτιστικό 

Κέντρο της πόλης με το Λαογραφικό Μουσείο 

της, καθώς και το Μουσείο Επαγγελμάτων 

27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8/2012 Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη  προσχολική
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ, 

εκπαιδευτικός
10-11.30 

Η Σοφία θα διαβάσει την ιστορία του Χάρη, και οι 

μικροί μας φίλοι θα διηγηθούν μια ιστορία μέσα 

από ζωγραφιές που θα φτιάξουν οι ίδιοι με μωβ 

μαρκαδόρο!   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε όλες τις δράσεις θα συμμετέχουν στην οργάνωση και υλοποίηση και οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης:  Ελένη Μιμίκου, Ιουλία Βελέντζα, Αργυρώ Κυριάκου, 

Λεωνίδας Διαμαντής και Κατερίνα Κεράστα.


