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ΙΟΥΝΙΟΣ  ΕΩΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2016 
 

Πέμπτη  16  Ιουνίου  ,  7:00- 8:30  ,  το  απόγευμα           
Γιορτή  έναρξης  - Παιχνίδι  θησαυρού  - Διακόσμηση  
Βιβλιοθήκης.                       
Ανακαλύπτουμε  τους  κρυμμένους  θησαυρούς  και  διακοσμούμε  τη  
Βιβλιοθήκη  μας. 
Για  όλα  τα  παιδιά,  στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού.                  
Με  τη  Λίτσα  Μαστορακάκη  και  τη  Νίκη  Γαλάνη. 
Φέρτε  μαζί  σας  μια  φωτογραφία  σας! 
 
Παρασκευή  17  Ιουνίου  ,  7:00  – 8:30  ,  το  απόγευμα 
Γιορτή  έναρξης  – Το  μπλουζάκι  του  εξερευνητή                
Φτιάχνουμε  το  μπλουζάκι  του  εξερευνητή  και  οργανώνουμε  
αποστολές    εξερεύνησης! 
Για  όλα  τα  παιδιά.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
Φέρτε  μαζί  σας  ένα  μονόχρωμο  μπλουζάκι.                                   
Με  τη  Λίτσα  Μαστορακάκη  και  τη  Νίκη  Γαλάνη. 
 
Τρίτη  21  Ιουνίου,  7:00  – 8:30,  το  απόγευμα 
Τρία  καλοκαιρινά  αντικείμενα  (Εργαστήριο  Εικαστικών) 
Με  την  αλμύρα  της  θάλασσας  μαζεύουμε  κοχύλια  ,  αστερίες  ,  
βότσαλα  και  ταξιδεύουμε  ως  στο  μουσείο  «Φυσικής  ιστορίας  – 
Γουλανδρή». Με  τη  Μαρία  Κοκολάκη.  
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού.  
Φέρτε  μαζί σας  κοχύλια,  αστερίες  &  βότσαλα. 
 



 
Τετάρτη  22  Ιουνίου,  7:00  – 8:00,  το  απόγευμα 
 
Ένα  φτερό   (Εργαστήριο Κίνησης) 
Άραγε  γίνεται  τα  πουλιά  να  έχουν  ρίζες  και  τα  δέντρα  φτερά;;  Ελάτε  
να  μεταμορφωθούμε  σε  πουλιά  και  να  πετάξουμε  ψηλά  με  οδηγό  το  
βιβλίο  της  Αγγελικής  Δαρλάση  «Το  δέντρο  που  είχε  φτερά». 
 
Με  τη  Βαρβάρα  Περράκη  ,  αντιδήμαρχο  πολιτισμού  και  τη  Λήδα  
Γιανναδάκη,  εκπαιδευτικό. 
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού.   
 

Πέμπτη  30  Ιουνίου,  7:00  – 8:30,  το  απόγευμα 
 
Ένα  κομμάτι  σύρμα   (Εργαστήριο Εικαστικών) 
Συναντάμε  τον  γλύπτη- παιχνιδοποιό  Alexander  Calder,  εξερευνούμε  
το  ατελιέ  του  και  μοιραζόμαστε  μυστικά  από  τα  εκκεντρικά  γλυπτά  
του. 
Με  την  Άννα  Κοντολέων,  συγγραφέα. 
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 
 
 
 

Παρασκευή  1  Ιουλίου,  7:00  – 8:30,  το  απόγευμα  
Μια  φωτογραφία  των  παιδιών  που  παίρνουν  μέρος  σε  ένα  
εργαστήριο   (Εργαστήριο  Αφήγησης) 
Παρέα  με  το  φωτογράφο  «Φύρδη  Μίγδη»  του  Ευγένιου  Τριβιζά  
φτιάχνουμε  το  γενεαλογικό  δέντρο  της  οικογένειάς  μας.               
Με  την  Ομάδα  «Διαβάζω  για  τους  άλλους». Για  παιδιά  5-12  ετών.  
Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού.  
Φέρτε  μαζί  σας  μια  φωτογραφία  σας!   
 
Δευτέρα  4  Ιουλίου  ,  7:00  – 8:30,  το  απόγευμα 
Κάτι  μπλέ   (Εργαστήριο Εικαστικών) 
Γνωρίζουμε  τον  Eric  Carle  και  το  βιβλίο  του  «Ο  ζωγράφος  που  
ζωγράφισε  ένα  γαλάζιο  άλογο».  Αφήνουμε  τη  φαντασία  μας  να  
ταξιδέψει…                                                                                     
Με  τη  Μαρία  Κοκολάκη. Για  παιδιά  5-12  ετών.  Στη  Δημοτική  
Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 
Παρασκευή  8  Ιουλίου  ,  7:00-8:30 ,  το  απόγευμα   
Ένα  μνημείο   (Εργαστήριο  Αφήγησης – Τι  θα  γινόταν  αν) 
Ακολουθούμε  το  μίτο  της  Αριάδνης,  εξερευνούμε  το  παλάτι  του  
Μίνωα,  ανακαλύπτουμε  τα  μυστικά  του.  Τι  θα  μας  έλεγε  αν... 
μπορούσε  να  μιλήσει;;                                                                      
Με  τη  Μαρία  Κωσταριδάκη,  φιλόλογο. Για  παιδιά  6-12  ετών.  Στη  
Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 



 

Τρίτη  12  Ιουλίου  ,  7:00-8:30  ,  το  απόγευμα 
 
Κουμπιά   (Εργαστήριο  - Οι  συλλογές  των  παιδιών) 
Μια  φορά  κι  έναν  καιρό…  Διαβάζουμε  ξανά  και  ξανά  το  βιβλίο  «Το  
κουμπί  που  κρύωνε»,  του  Ευγένιου  Τριβιζά,  ένα  βιβλίο  που  θα  μας  
ζεστάνει  την  καρδιά!   
Με  την  Άννα-Μαρία  Καλαϊτζάκη. 
Για παιδιά  6-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 

Παρασκευή  15  Ιουλίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα 
 
Η  εικόνα  ενός  πρωταγωνιστή   (Εργαστήριο  Αστυνομικών  
Ιστοριών) 
Γινόμαστε  μικροί  ντετέκτιβ  και  ανακαλύπτουμε  ένα  κόσμο  γεμάτο  
μυστήριο  και  ανεξιχνίαστες  υποθέσεις  παρέα  με  τον  μεγαλύτερο  
μικρό  ντετέκτιβ  του  κόσμου  ...τον  ντετέκτιβ  Κλούζ. 
Με  την  Ομάδα  «Διαβάζω  για  τους  άλλους». 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 
 
 
 
                                                                                                           

 
 
Τρίτη  19  Ιουλίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα 
 
Ένας  χρησιμοποιημένος  φάκελος   (Εργαστήριο  Αφήγησης  – Το  
κουτί  των  ιστοριών) 
Τι  σχέση  έχουν  ο  ταχυδρόμος  Ποντίκης  ,  ο  αρκούδος  ,  ο  σκίουρος  
και  η  κα  Ευτέρπη;;  Ελάτε  να  μάθουμε  ποιος  έχει  σήμερα  γενέθλια  
και  ποια  είναι  η  σπεσιαλιτέ  του  δράκου  μέσα  από  την  αφήγηση  του  
βιβλίου  της  Marianne  Dubuc  «Ο  ταχυδρόμος  έρχεται». 
Με  τη  Μελίνα  Κουφογιαννάκη  και  τη  Ζωή  Παπαφράγκου,  
μαθήτριες   
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 

Πέμπτη  21  Ιουλίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα 
 
Ένας  φανταστικός  τόπος  (Εργαστήριο  Δημιουργικής  γραφής) 
Βγάζουμε  τα  παπούτσια  μας  και  απλωνόμαστε  στο  πάτωμα.  
«Περπατάμε»  τις  σελίδες  της  «Μεγάπολις»  της  Clea  Dieudonne.  Οι  
άνθρωποι  ταξιδεύουν  από  πολύ  μακριά  για  να  την  επισκεφθούν.  Να  
κι  ένας  επισκέπτης  από  άλλον  γαλαξία…   
Με  τη  Μαρία  Δασκαλάκη,  συγγραφέα. 
Για  παιδιά  6-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 
 



Τετάρτη  27  Ιουλίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                                                            
Ένα  μανταλάκι   (Εργαστήριο  Φιλοσοφίας)                                                                                                       
Φοράμε  την  κατασκοπευτική  μας  καπαρντίνα  ,  στήνουμε  μικρο  κάμερες  
παρακολούθησης  στην  αυλή  της  Βιβλιοθήκης  μας  και  καταγράφουμε  τη  
ρουτίνα  μιας  παρέας  από  μανταλάκια…                                                    
Με  την  Εύα  Τσεπαπαδάκη  και  την  Ιωάννα  Κολοκυθά,  εκπαιδευτικούς.  
Για  παιδιά  6-12  ετών.  

Πέμπτη  28  Ιουλίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                                                            
Κάτι  που  είναι  φανταστικό   (Εργαστήριο  Εικαστικών)                                                                           
Ακολουθούμε  τα  βήματα  του  ζωγράφου  Ματίς… Ανακαλύπτουμε  τον  
«Κήπο  του  Ματίς»  της  Σαμάνθα  Φρίντμαν,  ένα  κόσμο  φανταστικό  μέσα  
από  σχήματα  και  χρώματα  που  δένουν  αρμονικά  μεταξύ  τους.                 
Με  την  Άννα  Κοντολέων  και τη Δήμητρα  Μαραγκουδάκη,  εκπαιδευτικό. 
Για  παιδιά  5-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

Τρίτη  2  Αυγούστου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                                                           
Κάτι  σπασμένο  ή  κατεστραμμένο   (Εργαστήριο  Αρχαιολογικής  
ανασκαφής)                                                                                             
Θησαυροί  στα  παλιά  σεντούκια  αλλά  και  κάτω  από  το  χώμα  ...  
σπασμένοι,  σκουριασμένοι  και  σκονισμένοι.  Ελάτε  να  τους  
ανακαλύψουμε,  με  αφορμή  την  αφήγηση  του  βιβλίου  «Θησαυροί  μέσα  
στο  χώμα»  της  Μαρίζας  Ντεκάστρο.                                                        
Με  την  Κούλα Μπορμπουδάκη,  αρχαιολόγο. Για  παιδιά  6-12  ετών.   

Παρασκευή  5  Αυγούστου  ,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                 
Κάτι  με  βούλες    (Εργαστήριο  Εικαστικών)                                                                           
Κάτι  με  βούλες…  Κάτι  με  βούλες!  Τι  να  είναι  άραγε;;  Ποιος  θα  μας  
το  πει;;                                                                                              
Με  την  Αργυρώ  Μουντάκη,  συγγραφέα.                                        
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

 

Πέμπτη  11  Αυγούστου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                       
Μια  φωλιά   (Εργαστήριο  – Παιχνίδι  με  τα  γράμματα)                                                                                
Θέλετε  να  ανακαλύψουμε  αθόρυβα,  πατώντας  στις  μύτες  των  
ποδιών  μας  τα  καταφύγια  των  ζώων;;                                              
Με  την  Άννα-Μαρία  Καλαϊτζάκη.                                                  
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

 

Πέμπτη  25  Αυγούστου  ,  7:00-8:00  ,  το  απόγευμα                     
Ένα  νόμισμα   (Εργαστήριο  Χρονογραμμής)                                                                     
Χαράζουμε  τη  διαδρομή  του  νομίσματος  και  τη  χαρτογραφούμε. 
Με  τη  Μαρία  Δρακάκη,  εκπαιδευτικό.                                           
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 



                                                                                                       

Τετάρτη  31  Αυγούστου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                                
Ένας  χάρτης   (Εργαστήριο  Χαρτογράφησης)                                                                                             
Θα  αντέξουμε  να  κάνουμε  το  γύρω  του  κόσμου  μέσα  σε  δύο  ώρες;;  
Σας περιμένουμε  για  ταξίδι  μακρινό...                                                             
Με  τον  Κυριάκο  Βασιλομανωλάκη,  εκπαιδευτικό.                                  
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

 

Παρασκευή  2  Σεπτεμβρίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                 
Εφημερίδες   (Εργαστήριο  Δημοσιογραφίας)                                                                                    
Ανοίγουμε  τα  μπλοκάκια  μας,  ακονίζουμε  τα  μολύβια  μας  και  
παίρνουμε  συνεντεύξεις.  Ρωτάμε,  παρατηρούμε,  καταγράφουμε…                          
Με  τη  Θηρεσία  Κατσιφαράκη,  εκπαιδευτικό.                                           
Για  παιδιά  6-12  ετών.  Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

                                               

Τρίτη  6  Σεπτεμβρίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                                   
Μια  σκούπα   (Εργαστήριο  Παιχνιδιών)                                                                                         
Καλές  και  κακές  μάγισσες  …σουλατσάρουν  με  τις σκούπες  τους  και  
ορμούν  στη  Βιβλιοθήκη  μας  για  πολλά  σούξου  μούξου…                       
Με  τη  Χρυσή  Καλογεράκη,  εκπαιδευτικό.  Για  παιδιά  5-9  ετών. Στη  
Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

Τετάρτη  7  Σεπτεμβρίου  ,  7:00-8:30  ,  το  απόγευμα                   
Κάτι  από  τη  χρονιά  που  γεννήθηκε  κάθε  παιδί   (Εργαστήριο  
Αφήγησης)                                                                                                                                             
Ελάτε  να  στήσουμε  ένα  αληθινό  κυνήγι  θησαυρού,  που  θησαυρός  
είναι  η  οικογένειά μας.                                                                                                                                        
Με  την  Αναστασία  Γρηγοράκη,  εκπαιδευτικό. Για  παιδιά  6-12  ετών.  
Στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Σταλού. 

 

Πέμπτη  15  Σεπτεμβρίου,  7:00-8:30,  το  απόγευμα                    
Γιορτή  λήξης  – Μια  ανάμνηση                                                   
Πως  περάσαμε  το  καλοκαίρι;;  Ποιους  θησαυρούς  ανακαλύψαμε;;  
Ελάτε  με  τους  γονείς  σας  να  θυμηθούμε  όλοι  μαζί  πώς  τα  περάσαμε  
κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής  εκστρατείας.   

Με  όλους  τους  εθελοντές  της  Καλοκαιρινής  μας  Εκστρατείας. 

 

Παρασκευή  16  Σεπτεμβρίου  ,  7:00-8:30  ,  το  απόγευμα          
Γιορτή  λήξης  – Μια  ανάμνηση                                                   
Πως  περάσαμε  το  καλοκαίρι;;  Ποιους  θησαυρούς  ανακαλύψαμε;; 
Ελάτε  με  τους  γονείς  σας  να  θυμηθούμε  όλοι  μαζί  πώς  τα  περάσαμε  
κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής  εκστρατείας.            

Με  όλους  τους  εθελοντές  της  Καλοκαιρινής  μας  Εκστρατείας. 


