
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 10:30-12:30 
 
1.  Διαδρομές ανάγνωσης… άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία 
Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το θέμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη βιβλιοθήκη τους, και 
δημιουργούν μια διαδρομή ανάγνωσης (ντόμινο βιβλίων) μέσα στη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τα βιβλία της 
φετινής ΚΕ. 

 
Για παιδιά 6-14 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 10:30-12:30 
 
2.  Δημιουργικές διαδρομές 
Μπορεί να γραφτεί μια ιστορία ξεκινώντας από μια τυχαία γραμμή; Τα παιδιά γίνονται συγγραφείς και 
εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους περιπετειώδη, τρομακτική, αστεία, ρομαντική ή εντελώς φανταστική 
ιστορία, στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε μία γραμμή! Οι ιστορίες τους γίνονται εικονοβιβλία σε σχήμα 
ακορντεόν! 

 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
3.  Διαδρομές επιβίωσης 
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 γωνιά της βιβλιοθήκης 
για διάβασμα και παιχνίδι. 

 
Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
 



 

Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
4.  Φωτεινές διαδρομές 
Πώς οι κάτοικοι των Μυκηνών ενημερώθηκαν για την πτώση της Τροίας; Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τρόπους 
επικοινωνίας κατά την αρχαιότητα, γνωρίζουν το σύστημα των φρυκτωριών και φτιάχνοντας τον δικό τους 
εναλλακτικό οπτικό τηλέγραφο, ανταλλάσσουν μυστικά μηνύματα. 
 
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τρίτη, 5 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
 5. Διαδρομές από την Άπω Ανατολή 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα, μαθαίνουν την τέχνη του Χαϊκού, ανακαλύπτουν την 

απλή και ευχάριστη δομή της πιο σύντομης ποιητικής φόρμας και γίνονται τα ίδια ποιητές συνθέτοντας τα δικά 

τους τρίστιχα ποιήματα. Το ταξίδι στην Άπω Ανατολή ολοκληρώνεται με την κατασκευή οριγκάμι. 

Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
6.  Ορεινές διαδρομές 
Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τοπογραφικούς χάρτες και τη χρήση τους και δημιουργούν ένα βουνό από πηλό που 
το αποτυπώνουν σε τοπογραφικό σχέδιο και στην συνέχεια φτιάχνουν την τρισδιάστατη μακέτα τους. 

 
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή 
 

 
Πέμπτη, 7 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
7.  Διαδρομές του νερού 
Γιατί οι βρύσες είχαν κυρίαρχη θέση στη ζωή κάθε χωριού και τι συμβόλιζαν; Τα παιδιά μαθαίνουν για τη 
λαογραφική και συμβολική διάσταση των πετρόχτιστων βρυσών, ακούν λαϊκές αφηγήσεις γύρω από αυτές, 
αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες και κατασκευάζουν τη δική τους βρύση από ανακυκλώσιμα υλικά.  
 
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Παρασκευή, 8 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
8.  Γευστικές διαδρομές 
Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης και της μηχανικής (STEM) και πειραματίζονται 
με τη Παρασκευή γλυκισμάτων στη φύση δημιουργώντας έναν αυτοσχέδιο ηλιακό φούρνο. 
 
Για παιδιά 11-14 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Τρίτη, 12 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
9. Διαδρομές στ’ αστέρια 
Τα παιδιά, με έναν διασκεδαστικό τρόπο, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές της Αστρονομίας. Μελετούν τους 
αστερισμούς, μαθαίνουν πώς να τους αναγνωρίζουν, παίζουν κουίζ και κατασκευάζουν με απλά υλικά ένα μοντέλο 
αναπαράστασης! 

 
Για παιδιά 11-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τετάρτη, 13 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
10. Διαδρομές προς το σπίτι 
Τα παιδιά εστιάζουν στην αξία της κατοικίας και χρησιμοποιώντας φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, 
κατασκευάζουν διαφορετικά είδη σπιτιών και φτιάχνουν τη γειτονιά τους, την πόλη ή το χωριό τους ή τη δική τους 
φανταστική πολιτεία. 

 
Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή 

 
 
Πέμπτη, 14 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
11. Διαδρομές μαζί 
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις  αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά 
και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους άλλους. 

 
Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
12. Διαδρομές συνεργασίας 
Τα παιδιά ορίζουν τι είναι «Κοινότητα», «φυτεύουν» το δικό τους δέντρο συνεργασίας, συνθέτουν όμορφες 
ιστορίες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και χτίζουν έτσι τη δική τους μοναδική κοινότητα. 

 
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Δευτέρα, 18 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
13.  Χνουδωτές διαδρομές 
Τα παιδιά καλλιεργούν την αγάπη και τον σεβασμό για τα ζώα και φτιάχνουν πολύχρωμα, αυτοσχέδια γατόσπιτα 
για τους αδέσποτους φίλους της βιβλιοθήκης, της γειτονιάς, της πόλης τους! 

 
Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τρίτη, 19 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
14.  Διαδρομές στη φύση 
Τα παιδιά γνωρίζουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους «ταξιδευτές», και αφηγούνται τις 
ιστορίες αυτών των διαδρομών. 

 
Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή 



 

 
 
Τετάρτη, 20 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
15. Παραδοσιακές διαδρομές 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής, δημιουργούν τα δικά τους υφαντά και 
εξασκούν την τεχνική «Kumihimo» φτιάχνοντας αναμνηστικά βραχιολάκια. 
 
Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Πέμπτη, 21 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
16. Ποιητικές διαδρομές 
Τα παιδιά παίζουν με λέξεις, πειραματίζονται με την ομοιοκαταληξία, γράφουν τα δικά τους ποιήματα και 
δημιουργούν όλοι μαζί μια ποιητική συλλογή εμπνευσμένη από τη φύση. 
 
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή 

 
 
Δευτέρα, 25 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
17.  Διαδρομές προσανατολισμού 
Τα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές αρχές προσανατολισμού μέσα στο φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία της φύσης και πειραματίζονται με την κατασκευή μιας αυτοσχέδιας πυξίδας. 

 
Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τρίτη, 26 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
18. Θαλασσινές διαδρομές 
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν μαζί τους σε μακρινές θάλασσες αφηγούνται τις θαλασσινές 
τους διαδρομές χαράσσοντας πορείες πάνω σε χάρτες. 

 
Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
Τετάρτη, 27 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
19. Πειρατικές διαδρομές 
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πειρατείας και παίρνουν μέρος σε ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού 
ακολουθώντας μυστικές διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη. 

 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Πέμπτη, 28 Ιουλίου, 10:30-12:30 
 
 20. Φτερωτές διαδρομές 
Τα παιδιά ακολουθούν τις μεταναστευτικές διαδρομές των αποδημητικών πουλιών, μαθαίνουν για τα διάφορα 
είδη και γίνονται παρατηρητές αυτού του ταξιδιού μέχρι τη στιγμή που φτιάχνουν τη φωλιά τους. Στο τέλος, τα 
παιδιά κατασκευάζουν με φυσικά υλικά χελιδονοφωλιές και ταΐστρες. 

  
Για παιδιά 10-14 ετών. Με προεγγραφή 
 
 
 

Εμψυχώτριες: Θεανώ Χριστοπούλου, Μαίρη Καλύβα  
 

 

 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης 

Νικομάχου 18, Κ. Ηλιούπολη, (κτήριο ΟΤΕ), καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 15:00. 

Πληροφορίες: 2109948344 

 


