
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 11/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 

ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ  

“ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΑΠΩ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ” 
Ξενάγηση στον χώρο της βιβλιοθήκης, μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι την διαδικασία του 

δανεισμού και τον τρόπο με τον οποίο χωρίζονται τα βιβλία.  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι την 

ταξινόμηση. Στη συνέχεια κάνουν τον κύκλο γνωριμίας ανταλλάσσοντας τα βιβλία που θα 

χρησιμοποιηθούν στις φετινές διαδρομές ανάγνωσης.  
Χώρος: Παιδικό τμήμα ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Χωρίς προεγγραφή. 

 

Τετάρτη 13/7 

10:00-12:00,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ’’ 
Τα παιδιά, με ένα διασκεδαστικό τρόπο,  

έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές της Αστρονομίας. 

Μελετούν τους αστερισμούς, μαθαίνουν πως να τους αναγνωρίζουν,  

παίζουν κουίζ και κατασκευάζουν με απλά υλικά ένα μοντέλο αναπαράστασης. 
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Δραστηριότητα: Ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας  

συστήματος, παρατήρηση του ήλιου μέσα από ένα ηλιακό τηλεσκόπιο.  

Με τον κ. Νίκο Τζήμκα, πρόεδρο Αστρονομικού Συλλόγου 

Δυτ. Μακεδονίας.  
Χώρος: Αμφιθέατρο – Αύλειος χώρος ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 
Παρασκευή 15/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
“ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ” 

Κουβεντιάζουμε για την ασφαλή ορειβασία και τις ομορφιές των βουνών με  τον κ.  Αλέξανδρο 

Τσολάκη, μέλος του  Ορειβατικού Συλλόγου Κοζάνης. 



 

 

Δραστηριότητα: Αφήγηση αποσπάσματος από το βιβλίο “Τα ψηλά βουνά” 

Χώρος: Αμφιθέατρο – Παιδικό τμήμα. Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

  

Δευτέρα 18/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
“ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ” 

Τα παιδιά περιγράφουν τη δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι την βιβλιοθήκη 

κρατώντας ένα κουβάρι νήματος και μιλώντας για όλα όσα παρατηρούν γύρω τους. Μόλις 

ολοκληρώσουν την περιγραφή τους, κρατούν την άκρη του νήματος και κυλούν το 

υπόλοιπο κουβάρι σε ένα παιδί απέναντι, το οποίο καλείται να περιγράψει όσα παρατηρεί 

κατά τη δική του διαδρομή στη βιβλιοθήκη και να κυλήσει το νήμα σε ένα άλλο μέλος της 

ομάδας. Έτσι το κάθε παιδί έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή! 
 

Δραστηριότητα: Αποτύπωση διαδρομής με πινελιές, με οδηγό τον μικρό καλλιτέχνη 

Ευάγγελο Καλημέρη 
Χώρος: Παιδικό τμήμα  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

 

 
Τετάρτη 20/7 

10:00-12:00,για παιδιά 6-12 ετών 
’’Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ’’ 

Τι είναι ο κύκλος νερού για τα παιδιά; 

Ταινία μικρού μήκους με τίτλο ’’ Μου τι δίνει η βροχή ’’  

Μία ιστορία για τον Κύκλο του Νερού. Ο Τίτο είναι θυμωμένος. Μία έντονη βροχή είχε ως 

αποτέλεσμα την ακύρωση του αγώνα ποδοσφαίρου που θα έπαιρνε μέρος. Πάνω στον 

θυμό του δηλώνει ότι δεν θέλει να βρέχει ποτέ! Η Λένα τον βοηθά να δει τα πράγματα 

μέσα από μία άλλη οπτική, εξηγώντας του τον Κύκλο του Νερού.  

Δημιουργία: Ευγενία Σιαμπανοπούλου. 
 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά μαθαίνουν τα 7 βήματα του νερού ζωγραφίζοντας 
Χώρος : Aμφιθέατρο – Παιδικό τμήμα   

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα 
παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

 
Παρασκευή 22/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΕΝΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ’’ 

Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο κρατώντας το αερόστατο. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο στρογγυλό και πολύχρωμο πανί  

που το χρησιμοποιούμε με σκοπό την ανάπτυξη ψυχοκινητικών  

δεξιοτήτων, την ομαδικότητα, το συντονισμό και  

τη μεταξύ τους συνεργασία.  

 

Δραστηριότητα: Κατασκευάζουμε το δικό μας αερόστατο. 
Χώρος: Δημοτικό πάρκο – Παιδικό τμήμα    

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα 



 

παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 
Δευτέρα 25/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ’’ 

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

σπόρους ’’ταξιδευτές’’ και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών των διαδρομών.  
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Δραστηριότητα: Φυτεύουμε όλοι μαζί 
Χώρος: Δημοτικό πάρκο – παιδικό τμήμα   

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 

Τετάρτη 27/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ’’ 
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 γωνία της βιβλιοθήκης για διάβασμα και παιχνίδι. 

Ανάγνωση βιβλίου 
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Δραστηριότητα: ’’Αντάμα’’ Ζωή στη φύση, με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Οδηγίες επιβίωσης 

με τον Θωμά Μαλιόγκα, τοπικό έφορο Κοζάνης ΣΕΟ. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 
Παρασκευή 29/7 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 

’’ΜΙΞ, ΜΑΞ & ΜΕΞ’’ 

"Το "Μιξ, Μαξ & Μεξ" είναι ένα πρόγραμμα εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με την αναπηρία. Τα κύρια στοιχεία του είναι η 

αφήγηση, η περιπατητική πρακτική και η εικονογράφηση μέσω τοιχογραφιών ή 

μουσαμάδων. Σχεδιάστηκε από το Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης - Διημέρευσης 

- Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "Κιβωτός". Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 

προγράμματος, ομάδες παιδιών ακούνε το παραμύθι ενώ περπατούν ψάχνοντας τις 

εικόνες του παραμυθιού.  

 

Δραστηριότητα: Βιωματικές δράσεις βασισμένες στο θεατρικό παιχνίδι που έχουν σαν 

στόχο να ενισχύσουν τη εμπλοκή των συμμετεχόντων.  

Με αυτή την μπάλα παίζουν όλοι ( παιχνίδι ). Δημιουργούμε το δικό μας δέντρο με την 

παλάμη όλων των παιδιών που συμμετέχουν, (μικροί μεγάλοι)   
Χώρος: Αύλειος χώρος ΚΔΒΚ - Αμφιθέατρο – Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  -  Δημοτικό πάρκο 
Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 



 

 

 

 

 

 
Δευτέρα 1/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ’’ 

Ανάγνωση βιβλίου  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους ψαράκι από πηλό. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 
Τετάρτη 3/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 

“ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ (ΣΥΝ)ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ” 

Τι χρώμα έχει το συναίσθημα που νιώθουμε;  

Ανάγνωση βιβλίου – “Στα κύματα της Έλλης”  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά κατασκευάζουν χάρτινα καράβια αποτυπώνοντας τα 

συναισθήματα τους. Παίζουμε και τραγουδάμε στους ήχους του τραγουδιού με 

τίτλο ’’Άσπρα καράβια τα όνειρά μας ’’ 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 
Παρασκευή 5/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΡΙΧΝΩ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ’’ 

Τα παιδιά στέλνουν το δικό τους μήνυμα για έναν καλύτερο πλανήτη 

 Ανάγνωση βιβλίου: "Η Νερένια προστατεύει τη θάλασσα". 

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν οικολογική συνείδηση, κατασκευάζουν τον 

βυθό της θάλασσας με ανακυκλώσιμα υλικά και ρίχνουμε τις ευχές μας αποτυπωμένες 

πάνω σε ψαράκια που έχουν δημιουργήσει.  
Χώρος: Παιδικό τμήμα ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 
Δευτέρα 8/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” 

Μπορεί να γραφτεί  μια ιστορία ξεκινώντας από μια τυχαία γραμμή? Τα παιδιά γίνονται 

συγγραφείς και εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους περιπετειώδης, τρομακτική, αστεία, 

ρομαντική ή εντελώς φανταστική ιστορία, στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε μια γραμμή! Οι 

ιστορίες τους γίνονται εικονοβιβλία σε σχήμα ακορντεόν!  
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ   

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

 

  



 

 

Τετάρτη 10/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ’’ 

Ανάγνωση βιβλίου 

Πως προστατεύουμε το δάσος?  

Συζητάμε με τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης.   

 

Δραστηριότητα:  Το κάθε παιδί κατασκευάζει το δικό του δέντρο γράφοντας στον κορμό 

του τα πολύτιμα που μας προσφέρει και φτιάχνουμε το δικό μας δάσος.  

Σε ένα γυάλινο βάζο τοποθετούμε την ευχή μας για ένα καλύτερο πλανήτη.    
Χώρος: Αμφιθέατρο – Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ   

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

Παρασκευή 12/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΑΖΙ’’ 

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

συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους άλλους. 
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Δραστηριότητα: Ένας ήχος μας ενώνει – Διαδραστικό παιχνίδι  
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

 

 
Τετάρτη 17/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ’’ 
Ο Γουτεμβέργιος και η τυπογραφία. 

Ταινία μικρού μήκους  

 

Δραστηριότητα: Εξερευνούμε τις τυπογραφικές μηχανές και τα τυπογραφικά στοιχεία που 

υπάρχουν στη βιβλιοθήκη  και κατασκευάζουμε τον δικό μας σελιδοδείκτη. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ   

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

 

Παρασκευή 12/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 

’’ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ’’ 

Τα παιδιά μαθαίνουν για το τραγούδι και τη μουσική  

και δημιουργούν όλοι μαζί την δική τους χορωδία 

με αγαπημένα σε όλους τραγούδια. 

Με τον καθηγητή μουσικής Σάκη Κουκουμπέση 
 

Δραστηριότητα: ’’Μουσικές καρέκλες’’ ώρα για παιχνίδι υπό τους ήχους της Μουσικής. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 



 

 

Δευτέρα 22/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ’’ 
Ανάγνωση βιβλίου 

 

Δραστηριότητα: Οι σταγόνες της βροχής 

μετατρέπονται σε φωτεινές ηλιαχτίδες 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και φτιάχνουν 

την πόλη όπως την ονειρεύονται με την δύναμη της φαντασίας τους. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. 

Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 
Τετάρτη 24/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ’’ 

Για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι μεγάλοι. 

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά μαθαίνουν για τα παιχνίδια της γειτονιάς, της παρέας και 

γυρνούν τον χρόνο πίσω, τότε που δεν υπήρχε το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ  

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 
Παρασκευή 26/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ’’ 

Μιλάμε για τον αθλητισμό και τα πολλαπλά οφέλη που έχει. 

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά μέσα  από τις αθλητικές δραστηριότητες μαθαίνουν ποια είναι  

τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα και μοιράζονται το καθένα την δική του εμπειρία πάνω 

στο θέμα. 
Χώρος: Δημοτικό πάρκο – Παιδικό τμήμα  
Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 
 

Δευτέρα 29/8 

10:00-12:00 ,για παιδιά 6-12 ετών 
’’ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ’’ 
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα  

της πειρατείας και παίρνουν μέρος σε ένα ξεχωριστό  

κυνήγι θησαυρού  ακολουθώντας μυστικές διαδρομές μέσα στην βιβλιοθήκη. 
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Με προεγγραφή. Τα παιδιά να έχουν καπέλο και νερό. 

 

 

 

 

 
  



 

Προεγγραφές:  

Από 6 Ιουλίου έως και 11 Ιουλίου (μέχρι τις 10 πμ) *,**,*** 

08:00-16:00 

τηλ:2461049319 (εσωτ 145) 

* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

** Μέγιστος αριθμός 20 παιδιά 

*** Δηλώσεις συμμετοχής έως και μια μέρα πριν από κάθε δράση 
  

 

Τετάρτη 31/8 

10:00-12:00, για παιδιά 6-12 ετών 

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ  

’’ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ – Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’’ 
Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται τις διαδρομές του  καλοκαιριού μέσα 

από τις δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή  Εκστρατεία, μοιράζονται  καλοκαιρινές 

αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά τους “Ψηλά Βουνά” και αποχαιρετούν το καλοκαίρι ανανεώνοντας 

τη συνάντησή τους για την επόμενη ΚΕ 
(Πρόγραμμα δράσεων Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2022, Δικτύου Βιβλιοθηκών Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 

Χώρος: Παιδικό τμήμα της ΚΔΒΚ - Αύλειος χώρος ΚΔΒΚ 

Για όλες τις ηλικίες. Χωρίς προεγγραφή.  

 

 

 

 
Συντονίστρια: Σταυρούλα Αναστασόπουλου 

 

Εμψυχώτριες: Κοταρίδου Βαλεντίνα - Πτυχιούχος  Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας  

 Τσιλφίδου Κατερίνα -Πτυχιούχος Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας  

 

Εθελόντριες: Αποστολίδου Αθανασία-Φοιτήτρια  Τμήματος ΤΕΦΑΑ 

Αποστολίδου Ευτυχία-Φοιτήτρια  Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας  

Κιζιμίδου Ουρανία - Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Κρανιώτη Δέσποινα – Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας 

Μπανάκα Αθανασία Αφροδίτη – Πτυχιούχος Βρεφονηπιοκόμος 

Παπανικοπούλου Θεοδώρα – Μαθήτρια 3ης Λυκείου 

Χαδιού Έλενα –  Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας 

 

Επιμέλεια Εικονογράφησης: Χαδιός Γιώργος  

 

 

 


