ΚΟΥΝΔΟΥΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τηλ.: 2841026899
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2018

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, 06:00-7:30
Γιορτή έναρξης :Το ημερολόγιο του Ιουνίου.

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 11:00-12:30
Δεδομένα για μένα: Το παλάτι της μνήμης.
Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική
τοποθεσία στο μυαλό σου μπορεί κανείς να φυλάει
εικόνες που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του .Ελάτε
να χτίσουμε ένα !
Με την ψυχολόγο κ. Δελημπαλταδάκη Σταυρούλα
Για παιδία 8-12 ετών.

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.
Με την βιβλιοθηκονόμο κ. Δραγασάκη Ειρήνη, την
διοικητικό κ. Καναβάκη Εργίνα και όλους τους
εμψυχωτές μας.
Για όλα τα παιδιά.

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 06:00-07:30
Ένα παιχνίδι με βιβλία που έχουν στον τίτλο
τους αριθμούς .
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. Η ομάδα με τα περισσότερα σημαιάκια
κερδίζει.
Με την εκπαιδευτικό κ. Λουκάκη Μαρίνα.
Για παιδιά 6-12 ετών.

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 11:00-12:30
Δεδομένα για μένα: Όλα αρχίζουν από εδώ: Ο
εγκέφαλος.
Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, μετράμε με αυτό το
καταπληκτικό όργανο μέσα στο κεφάλι μας. Ας το
γνωρίσουμε καλύτερα.
Με την ψυχολόγο κ. Νικολάου Ζωή-Ηρώ.
Για παιδία 8-12 ετών.
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Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, 11:00-12:30
Φυσικά δεδομένα: Ένας κήπος φιλικός στις
μέλισσες.
Οι μέλισσες έχουν φυτά που τα προτιμούν για το
νέκταρ τους. Φτιάχνοντας ένα μικρό κήπο με φυτά
όπως λεβάντα, δεντρολίβανο, μαντζουράνα ή
τριφύλλι τις προσκαλείτε να βρουν μέσα στην πόλη
ένα τόπο για να συλλέξουν την τροφή τους.
Με τον εκπαιδευτικό κ. Κουτσελάκη Δημήτριο.
Για όλα τα παιδιά.

Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30
Τα Θαμμένα Δεδομένα: Πειράματα με το χώμα.
Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ΄ ότι
νομίζουμε στο έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε. Με
τους Γεωπόνους κ. Γιούργο Ιωάννη και κ. Βιδάλη
Μανώλη.
Για παιδιά 6-12 ετών .

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 06:00-07:30
Δεδομένα για μένα: Τι κάνω κάθε μέρα?
Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωράνε
όλα σε ένα σε ένα εικοσιτετράωρο? Πως μπορεί να
απεικονίσει κάνεις τη μέρα του σε ένα φύλλο χαρτί?
Με την εκπαιδευτικό κ. Τζερεμέ Ελένη.
Για παιδιά 7-12 ετών

Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018,
11:00-12:30
Αφιέρωμα στην Αστυνομική λογοτεχνία:
Εγκλήματα.
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήματος οδηγεί
στη διαλεύκανση του. Ληστείες, εκβιασμοί, περίεργα
ατυχήματα πως περιγράφονται, ποια δεδομένα
οδηγούν στην επίλυση τους?
Με την εκπαιδευτικό κ. Ρουμπελάκη Ανθή .
Για παιδιά 7-12 ετών

Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018, 06:00-7:30
Το ημερολόγιο του Ιουλίου.
Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Ιουλίου. Ποιές
δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά? Ποια
μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία? Τα
παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή
εκστρατεία.
Με την Δραγασάκη Ειρήνη και την Καναβάκη Εργίνα
Για όλα τα παιδιά.

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, 06:00-7:30
Φωτογραφημένα Δεδομένα: μέσα μεταφοράς.
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε
τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για
να παρατηρήσουμε τα μ. από άλλες εποχές και άλλα
μέρη.
Με την εκπαιδευτικό κ. Λουκάκη Μαρίνα.
Για παιδιά 6-9 ετών.

Τρίτη 03 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30
Φωτογραφημένα δεδομένα: Τα ρούχα :
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε
τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για
να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες
εποχές και άλλα μέρη.
Με την εκπαιδευτικό κ. Γωνιωτάκη Φωτεινή.
Για παιδιά 6-9 ετών.

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, 06:00-7:30
Δεδομένα για μένα: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω.
Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους,
να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να
σχεδιάζω κτήρια, να χορεύω, να παίζω μουσική.
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 .
Με την εκπαιδευτικό κ. Γωνιωτάκη Φωτεινή .
Για παιδιά 4-7 ετών.

Τετάρτη 04 Ιουλίου 2018, 06:00-7:30
Καταγράφοντας την ιστορία της οικογένειας
μου.
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο
μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της
οικογένεια 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 .
Με την εκπαιδευτικό κ. Ρουμπελάκη Ανθή.
Για παιδιά 8-14 ετών.

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018,06:00-7:30
Προστατευμένα δεδομένα.
Απλοί κανόνες για να μάθουμε να
προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε εύκολα σε
κανένα προσωπικά μας στοιχεία.
Με τους εκπαιδευτικούς κ. Τζερεμέ Ελένη και κ.
Ορφανάκη Βασίλη.
Για παιδιά 7-14 ετών.
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Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30.
Δεδομένα γύρω γύρω :
Βόλτα στην πόλη-καταγραφή συμπεριφορών.
Βγαίνουμε βόλτα στην πόλη και καταγράφουμε
ανθρώπους που γελάνε, που συζητάνε,
αγκαλιάζονται, φωνάζουν, θυμώνουν. Οι
συμπεριφορές τους δίνουν τον τόνο στο ρυθμό της
πόλης.
Με την εκπαιδευτικό κ.Τζερεμέ Ελένη.
Για παιδιά 7-12 ετών.

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 11:00-12:30
Φωτογραφημένα Δεδομένα: Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να
καταγράψουμε τον που μας περιβάλλει. Γίνονται
αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα
ανθρώπων από άλλες εποχές και άλλα μέρη:
Με την εκπαιδευτικό κ. Αναγνώστου Ευαγγελία
Για παιδιά 6-9 ετών.

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30
Αγαπημένα Δεδομένα για μένα:
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.
Με την εκπαιδευτικό κ. Ελένη Τζερεμέ.
Για παιδιά 6-12 ετών

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, 6:00-7:30
Περασμένα Δεδομένα: Η Κωνσταντινούπολη το
17ο αι.
Οι ιστορικές πηγές μας δίνουν τα δεδομένα των
τροφίμων που χρειαζόταν η μεγαλούπολη του 17ου
για να συντηρηθεί και εμείς μέσα από αυτά την
ανασυνθέτουμε με όλους τους λαούς της, τα
περίλαμπρα κτήρια της και τους ναούς της.
Με την εκπαιδευτικό κ. Κουτσελάκη Αταλάντη .
Για παιδιά 8-12 ετών.

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30
Φυσικά Δεδομένα: Η χρονογραμμή της
μέλισσας. Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια εμφανίστηκαν
οι μέλισσες στη γη? Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια ο
άνθρωπος άρχισε να συλλέγει το μέλι και πως
εξελίχτηκαν οι τρόποι αυτοί. Ελάτε να βάλουμε τα
δεδομένα στη γραμμή του χρόνου.
Με τους εκπαιδευτικούς κ. Κουτσελάκη Δημήτρη
και την κ. Τζερεμέ Ελένη.
Για παιδιά 7-12 ετών

Τετάρτη 08/08/2018, 6:00-7:30.
Ζωγραφησμένα Δεδομένα: Η ζωγραφική του
Oliver Jeffers.
Ένας τρόπος να ζωγραφίζεις και ταυτόχρονα να
δίνεις στοιχεία για το βάθος της θάλασσας, το ύψος
του βουνού, το ύψος ενός δέντρου, τη θερμοκρασία
της ημέρας.
Με την εκπαιδευτικό κ. Αναγνώστου Ευαγγελία.
Για παιδιά 7- 12 ετών.

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, 11:00-12:30
Αριθμημένα Δεδομένα: Από το μηδέν ως το δέκα.
Δέκα σύμβολα που με τη βοήθεια τους μπορούμε να
μετρήσουμε τα πάντα.
Με την εκπαιδευτικό κ. Γωνιωτάκη Φωτεινή.
Για παιδιά 4-6 ετών και έφηβους.

Παρασκευή 10/08/2018, 11:00-12:30 Αριθμημένα
δεδομένα: Το άπειρο.
Μετρώντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι΄αυτό που είναι
αμέτρητο.
Με την εκπαιδευτικό κ. Αναγνώστου Ευαγγελία.
Για παιδιά 4-7 ετών.

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018, 11:00-12:30
Τα ιστορημένα δεδομένα: Η ιστορία οι ήρωες.
Ένας διαφορετικός τρόπος να διαβάσεις τα
αγαπημένα σου βιβλία: καταγράφοντας τα δεδομένα
τους. Πόσοι πρωταγωνιστές , τι ηλικία έχουν, σε
ποια εποχή εξελίσσετε η πλοκή, υπάρχουν ζώα που
παίρνουν μέρος?
Με την ψυχολόγο κ. Ματθαιάκη Σοφία.
Για παιδιά 6-12 ετών.

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018, 6:00-7:30
Αγαπημένα δεδομένα για μένα: Παιχνίδια και
σπόρ .
Ποιά είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ ,
αλλάζουν οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε?
Με την εκπαιδευτικό κ. Λουκάκη Μαρίνα.
Για όλα τα παιδιά.
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Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 ,
11:00-12:30 Ιστορημένα :Ποίηση με δεδομένα.
Γίνεται να φτιάξεις ένα ποίημα αξιοποιώντας μια
λίστα δεδομένων που έχεις καταγράψει? Στη
Βιβλιοθήκη πειραματιζόμαστε με ποιήματα που
μοιάζουν με λίστες.
Μ ε την εκπαιδευτικό κ. Ρουμπελάκη Ανθή.
Για παιδιά 6-12 ετών .

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 , 11:00-12:30
Αφιέρωμα στην αστυνομική λογοτεχνία :
Ντέτέκτιβς.
Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Παρατηρούν,
καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι μεγάλοι, είναι
μικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή
σημασία των δεδομένων στη διαλεύκανση ενός
εγκλήματος. Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ.
Με την εκπαιδευτικό κ. Λασθιωτάκη Αναστασία.
Για παιδιά 7-12 ετών.

Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018, 6:00-7:30
Καταγράφοντας την ιστορία της οικογένειας
μου: Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο
μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της
οικογένειά 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.
Με την ψυχολόγο κ. Ματθαιάκη Σοφία.
Για παιδιά 8-14 ετών.

Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018, 6:00 - 7:30
Περασμένα Δεδομένα: Η λεία Ενός πειρατικού
πλοίου.
Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα
εμπορικό πλοίο κάπου στο Αιγαίο. Μετά την
επίθεση οι πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και
ζωντανεύουν ένα κόσμο με διαφορετικά νομίσματα,
αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά
υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα .
Με την εκπαιδευτικό κ. Λασθιωτάκη Αναστασία
Για παιδιά 7-12 ετών.

Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου 2018, 11:00-12:30
Μελωμένα Δεδομένα: Τα πάντα με μέλι για την
αυριανή γιορτή.
Το αφιέρωμα στις μέλισσες και τα δεδομένα τους
τελειώνει με την Παρασκευή γλυκών με μέλι για να
κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης.
Με τον εκπαιδευτικό κ. Κουτσελάκη Δημήτρη.
Για όλα τα παιδιά.

Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 11:00-12:30,
Γιορτή λήξης:Καταγράφουμε τους
αποχαιρετισμούς «Και τα του χρόνου» και
γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη Καλοκαιριού
που περάσαμε μαζί.
Με την βιβλιοθηκονόμο κ. Δραγασάκη Ειρήνη, την
διοικητικό κ. Καναβάκη Εργίνα και όλους τους
εμψυχωτές μας.
Για όλα τα παιδιά.

Εμψυχωτές Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2018:
 Αναγνώστου Ευαγγελία
 Βιδάλης Εμμανουήλ
 Γιούργος Ιωάννης
 Γωνιωτάκη Φωτεινή
 Δελημπαλταδάκη Σταυρούλα
 Κουτσελάκη Αταλάντη .
 Κουτσελάκης Δημήτριος
 Λασθιωτάκη Αναστασία
 Λουκάκη Μαρίνα.
 Ματθαιάκη Σοφία
 Νικολάου Ζωή-Ηρώ.
 Ρουμπελάκη Ανθή
 Τζερεμέ Ελένη
 Ορφανάκης Βασίλειος

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος θα γίνεται
κατόπιν προεγγραφής και δήλωσης συμμετοχής:
Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2841026899 κ. Δραγασάκη
Ειρήνη & κ. Καναβάκη Εργίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνη προγράμματος4Ειρήνη Δραγασάκη.

