
 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης 

ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! 

    

1. Πέμπτη, 16 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Γιορτή έναρξης – Παιχνίδι θησαυρού - διακόσμηση βιβλιοθήκης 

  Οι εξερευνητές μπαίνουν σε δράση, αναζητώντας τα αντικείμενα της φετινής τους 

καλοκαιρινής εκστρατείας. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 25 παιδιά. 

    

2. Παρασκευή, 17 Ιουνίου, 10:00-11:30 το πρωί 

  Γιορτή έναρξης – Το μπλουζάκι του εξερευνητή 

  Όλα τα παιδιά έρχονται με ένα μονόχρωμο μακό μπλουζάκι & με κομμάτια ύφασμα 

για τσέπες, ώστε να αποκτήσουν το δικό τους "μπλουζάκι του εξερευνητή". 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

3. Παρασκευή, 17 Ιουνίου, 12:00-1:30 το πρωί 

  Γιορτή έναρξης – Το μπλουζάκι του εξερευνητή 

  Όλα τα παιδιά έρχονται με ένα μονόχρωμο μακό μπλουζάκι & με κομμάτια ύφασμα 

για τσέπες, ώστε να αποκτήσουν το δικό τους "μπλουζάκι του εξερευνητή". 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

  

 

 

 

 



 

4. Τρίτη, 21 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Τρία καλοκαιρινά αντικείμενα 

  Επιλέγουμε τρία καλοκαιρινά αντικείμενα που οδηγούν τις αισθήσεις μας στο 

καλοκαίρι. (εργαστήρι οριγκάμι) 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά  8-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

         5.   Τετάρτη, 22 Ιουνίου, 18:00-19:30 το απόγευμα 

  Ένα φτερό 

  Διαβάζουμε περιπέτειες από ταξιδιάρικα φτερά και φτιάχνουμε έναν κύβο 

ιστοριών με τις περιπλανήσεις ενός φτερού που ταξιδεύει. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

6. Πέμπτη, 23 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα κομμάτι κόκκινης κλωστής 

  Οργανώνουμε ένα κυνήγι θησαυρού μέσα από γνωστά βιβλία, όπου τα παιδιά 

καλούνται να αναγνωρίσουν φράσεις και ήρωές τους. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

7. Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα εισιτήριο 

  Με ένα εισιτήριο στο χέρι κι οδηγό μας διηγήσεις διαδρομών, χαράζουμε τη δική 

μας πορεία, χαρτογραφώντας δρόμους υπαρκτούς ή μη. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα   

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

8. Τρίτη, 28 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Κάτι μέσα από το οποίο βλέπεις 

  Ανοίγουμε ένα παράθυρο στα συναισθήματα, περνώντας μέσα από την ποίηση 

στον κόσμο της φαντασίας και της ψυχής. 

  Με τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

 



  

9. Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Μια καρτ ποστάλ 

  Μια καρτ ποστάλ μας ταξιδεύει σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Παίζουμε 

παιχνίδια μνήμης με εικόνες από καρτ ποστάλ. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

10.  Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα κομμάτι σύρμα 

  Επισκεπτόμαστε το ατελιέ του Αλεξάνδρου Κάλντερ. Βαδίζοντας στα εικαστικά του 

μονοπάτια, προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε ένα κομμάτι σύρμα σ΄ ένα έργο 

τέχνης, φτιάχνοντας τρισδιάστατα κινούμενα γλυπτά. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά.  

    

11. Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 10:30-1:00 το πρωί 

  Μια φωτογραφία των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο 

  Παρατηρούμε και "Διαβάζουμε" πορτρέτα. Πειραματιζόμαστε με λήψεις και 

βγάζουμε τη δική μας αυτοπροσωπογραφία. 

  Με τη Λόρα Παπαϊωάννου 

  Για παιδιά 12-17 ετών. Με προεγγραφή, έως 15 παιδιά.(media lab) 

    

12. Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Κάτι μπλε 

  Με αφορμή τον ζωγράφο Franz Marc, πραγματοποιούμε ένα εικαστικό εργαστήρι. 

Μπαίνουμε στα ατελιέ ζωγράφων και βλέπουμε μέσα από τα μάτια τους το "μπλε" 

στην τέχνη. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

 

 

 

 

 



 

13. Τρίτη, 5 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ο αριθμός 5 

  Μαθαίνουμε πως ν΄αφηγηθούμε ή να γράψουμε ιστορίες. Παίζουμε με τις λέξεις το 

παιχνίδι των υποθέσεων, που διαρκώς αλλάζει τροπή στις ιστορίες… 

  Με τη Λόρα Παπαϊωάννου 

  Για παιδιά 11-14 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

14. Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 9:30-11:30 το πρωί 

  Διαφορετικά είδη φύλλων 

  Πάμε βόλτα στο πάρκο Ναυαρίνου. Μαζεύουμε φύλλα, ξυλαράκια κ.ά., τα 

ταξινομούμε και φτιάχνουμε κάτι διαφορετικό. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά μαζί με τους γονείς. 

    

15. Πέμπτη, 7 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα βέλος 

  Βγαίνουμε περίπατο στη γειτονιά, αναζητούμε βέλη, τα καταγράφουμε στο χάρτη 

μας, φωτογραφίζουμε και καταλήγουμε στη βιβλιοθήκη για ..συνέχεια! 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά μαζί με τους γονείς. 

    

16. Παρασκευή, 8 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα μνημείο                       

  Οργανώνουμε μια αρχαιολογική ανασκαφή με αφορμή ένα μνημείο και 

προσπαθούμε ν΄ανακαλύψουμε ίχνη από το παρελθόν. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

17. Δευτέρα, 11 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Μια χάρτινη σακούλα 

  Με αφορμή την "αφρικάνικη μάσκα" της σειράς ντετέκτιβ Κλουζ του Μπανσέρους, 

φτιάχνουμε μάσκες μυστηρίου και τρόμου. 

  Με την Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

  



 

18. Τρίτη, 12 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Κουμπιά 

  Με αφετηρία το βιβλίο "Ο πόλεμος των κουμπιών", συλλέγουμε λέξεις, τις 

ομαδοποιούμε, μιλάμε για ιστορίες κουμπιών και καταλήγουμε …εικαστικά! 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

19. Τετάρτη, 13 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Μερικά χαλικάκια 

  Μέσα από ένα μουσικό εργαστήρι, χρησιμοποιούμε χαλικάκια κ.ά. υλικά και 

κατασκευάζουμε τα δικά μας αυτοσχέδια όργανα, όπως μαράκες και σωλήνες της 

βροχής. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

20. Πέμπτη, 14 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Διαφορετικά μπαχαρικά και αρωματικά βότανα 

  Με οδηγό τις αισθήσεις, ταξιδεύουμε το δρόμο των μπαχαρικών στην πορεία των 

θαλασσοπόρων, ανακαλύπτοντας μπαχαρικά κι αρωματικά βότανα. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου, τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

21. Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Η εικόνα ενός πρωταγωνιστή 

  Μεταμφιεζόμαστε σε ντετέκτιβ, ακολουθούμε τα ίχνη γνωστών ερευνητών στη 

βιβλιοθήκη, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία μας και ενσαρκώνουμε ρόλους. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

22. Δευτέρα, 18 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Ένας συνδετήρας 

  Παίζουμε το παιχνίδι του "τι θα γινόταν αν…"  γράφοντας ιστορίες, ξεκινώντας 

μ΄ένα συνδετήρα και μεταμορφώνοντάς τον. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 



    

23. Τρίτη, 19 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένας χρησιμοποιημένος φάκελος                

  Μέσα από το γράμμα ενός φακέλου στήνουμε ένα εργαστήρι σκέψης και 

συναισθημάτων. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

  

24. Πέμπτη, 21 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένας φανταστικός τόπος 

  Δημιουργούμε το δικό μας φανταστικό τόπο και μ΄αυτόν γράφουμε τη δική μας 

εικονογραφημένη ιστορία, όπως στα κόμικς. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

25. Παρασκευή, 22 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Μια μηχανή 

  Καταγράφουμε σε μια ιστορική χρονογραμμή σημαντικές μηχανές στο πέρασμα 

των ετών, παρατηρούμε τη λειτουργία τους  ..και εμπνεόμαστε! 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

26. Δευτέρα, 25 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Μια λέξη από την εγκυκλοπαίδεια 

  Ξεκινώντας από λέξεις της εγκυκλοπαίδειας, φτιάχνουμε το δικό μας αλφαβητάρι 

σε μυστικό κώδικα. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

  

27. Τρίτη, 26 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Κάτι μικροσκοπικό 

  Σ΄ένα αρχιτεκτονικό εργαστήρι κατασκευάζουμε μια μακέτα από χαρτόνια και 

κουτιά, χτίζοντας ένα μικροσκοπικό κόσμο γύρω μας. 

  Με τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Θεανώ Χριστοπούλου  

  Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

 



    

28. Τετάρτη, 27 Ιουλίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Ένα μανταλάκι 

  Τα παιδιά γίνονται δημοσιογράφοι, φορώντας ένα μανταλάκι με την ειδικότητά 

τους και παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους γύρω τους. 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

29. Πέμπτη, 28 Ιουλίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Κάτι που είναι φανταστικό (που δεν υπάρχει πραγματικά) 

  Με αφορμή "Τα ρούχα του βασιλιά", κάνουμε μια φιλοσοφική συζήτηση …για την 

υποκειμενικότητα πραγμάτων του κόσμου γύρω μας. 

  Με τη Βαρβάρα Κουτίβα και τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 12-15 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

30. Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Μια σκούπα 

  Επηρεασμένοι από ιστορίες μαγισσών, κάνουμε μαγικά πειράματα… 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου και τη Βαρβάρα Κουτίβα 

  Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

31. Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 17:30-19:30 το απόγευμα 

  Κάτι από τη χρονιά που γεννήθηκε κάθε παιδί  

  Το κάθε παιδί φέρνει μαζί του κάτι από τη χρονιά που γεννήθηκε. Με αυτά 

φτιάχνουμε μια συλλογή… 

  Με τη Θεανώ Χριστοπούλου 

  Για παιδιά 5-12 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

    

32. Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, 10:30-12:30 το πρωί 

  Ένα κομμάτι από ένα βιβλίο  

  Μεταφέρουμε ένα "κομμάτι" από αγαπημένο μας βιβλίο σε μια άλλη διάσταση, 

χρησιμοποιώντας χορευτικές κινήσεις που ταξιδεύουν το σώμα μας στο χώρο και 

στο χρόνο. 

  Με τη Λόρα Παπαϊωάννου και τη Βίρνα Ζιώγα 

  Για παιδιά 8-11 ετών. Με προεγγραφή, έως 20 παιδιά. 

 



    

33. Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 10:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. 

  Γιορτή λήξης - Μια ανάμνηση 

  Έκθεση με αναμνήσεις από την καλοκαιρινή εκστρατεία που πέρασε, με 

κατασκευές ή φωτογραφίες των παιδιών. 

  Για όλους ανεξαιρέτως. 

    

34. Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, 10:30 π.μ. έως 19.30 μ.μ. 

  Γιορτή λήξης - Μια ανάμνηση 

  Έκθεση με αναμνήσεις από την καλοκαιρινή εκστρατεία που πέρασε, με 

κατασκευές ή φωτογραφίες των παιδιών. 

  Για όλους ανεξαιρέτως. 

 

 

Ομάδα εμψύχωσης: Λόρα Παπαϊωάννου, Βιβλιοθηκονόμος 

   Θεανώ Χριστοπούλου, Εικαστικός 

   Βαρβάρα Κουτίβα, Μουσικός 

    Βίρνα Ζιώγα, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

 

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης    

Διεύθυνση: Νικομάχου 18, Τ.Κ. 163 41 

Τηλ. 2109948344,   e-mail: library@politismos-ilioupoli.gr 

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης: 

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή   10:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.  

& Τρίτη, Πέμπτη                                10:00 π.μ. - 16:00 μ.μ. 


