
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΤΝΙΟΤ  

  16 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Ανακαλφπτοντασ τουσ αντίκετουσ κόςμουσ 
Γράφουμε ςε ζνα μεγάλο χαρτί τον κόςμο των αντικζτων και 
ανακαλφπτουμε τουσ αντίκετουσ κόςμουσ που βρίςκονται 
γφρω μασ 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Χωρίσ προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

18 ιουνίου, 10:00 – 12:00, το πρωί 
Η αρχι και το τζλοσ μιασ ιςτορίασ 
Διαλζγουμε μια αρχι και ζνα τζλοσ μιασ ιςτορίασ και 
αφθγοφμαςτε τι ζγινε ςτθ μζςθ 
Για παιδιά 6 – 10 ετών. 
Με προεγγραφι 
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 

30 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Σο παλιό και το νζο 
Η πόλθ μασ - ζνα ταξίδι ςτον χρόνο 
Κυπριϊτθσ Θεοφάνθσ - Κακθγθτισ 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

20 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Αντίκετοι κόςμοι τθσ Φυςικισ 
Πειραματιηόμαςτε με το πραγματικό και το φανταςτικό, το 
φυςικό και το τεχνθτό, με τισ βαςικζσ αρχζσ του θλεκτριςμοφ, 
με τα κετικά και αρνθτικά φορτία, με αγωγοφσ και μονωτζσ. 
Παναγιϊτθσ Μουροφηθσ - Φυςικόσ 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
Με προεγγραφι 
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
23 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Ημζρα του Ράβε και του Ξιλωνε 
Αφθγοφμαςτε τθν ιςτορία τθσ Πθνελόπθσ, τθσ γυναίκασ του 
Οδυςςζα και υφαίνουμε το δικό μασ κομμάτι φφαςμα ςτον 
αργαλειό που κα καταςκευάςουμε 
Για παιδιά 6-9 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 

25 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Μζρεσ Μουςικισ 
Τα διαφορετικά θχοχρώματα των μουςικών οργάνων 
Για παιδιά 6-9 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

27 Ιουνίου, 10:00 - 12:00, το πρωί 
Σο παιχνίδι των Βιβλίων 
Γνωριμία με τα καινοφρια και τα "παλιά" βιβλία τθσ Βιβλιοκικθσ 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
14 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 

 

Πρόγραμμα Ιουλίου 

 
4 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Αργά - Γριγορα 
Παίηουμε και τραγουδάμε με "tempo" 
Για παιδιά 6-8 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
7 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Σα αντίκετα δραπζτευςαν ςτο πάρκο 
Βγαίνουμε ζξω από τθ βιβλιοκικθ και ανακαλφπτουμε ζνα 
κόςμο αντικζτων που ορίηει το φυςικό μασ περιβάλλον 
Για παιδιά 7-12 ετών. 
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
  
9 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Δυναμικζσ (Δυνατά - ιγά) 
Παίηοντασ με τα κρουςτά 
Για παιδιά 6-9 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
11 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Μια μζρα με Φωσ και κοτάδι 
Πειραματιςμοί με τθν Αςτρονομικι Εταιρεία Κζρκυρασ 
Αςτρονομικι Εταιρεία Κζρκυρασ 
Για παιδιά 7-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

Δθμόςια Κεντρικι 
Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 
Αγγλικοί Στρατώνεσ Παλαιό Φροφριο Κζρκυρα, τ.κ. 

49100, τθλ: 2661038583 

http://www.corfulibrary.gr Mail: plicorfu@gmail.com  

http://www.corfulibrary.gr/
mailto:plicorfu@gmail.coim


Χαρτογραφϊντασ τουσ αντίκετουσ κόςμουσ 
Χάρτεσ… για όλουσ και για όλα! Σχεδιάηουμε το δικό μασ χάρτθ, 
κάνουμε το δικό μασ φανταςτικό ταξίδι 
Για παιδιά 7-12 ετών. 
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
15 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα του κρφου και του ηεςτοφ  
Δεν είναι μαγεία είναι επιςτιμθ. Πειράματα φυςικισ για να 
εξερευνιςουμε το φαινόμενο του ηεςτοφ και του κρφου 
Παναγιϊτθσ Μουροφηθσ - Φυςικόσ 
Για παιδιά 10 - 14 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
18 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Μουςικι ζνταςθ (ψθλά - χαμθλά) 
Ελάτε να παίξουμε και να αυτοςχεδιάςουμε μελωδικά με 
μεταλλόφωνα, μαράκεσ, ντζφια και τρίγωνα 
Για παιδιά 6-9 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
21 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα των ςκλθρϊν και των μαλακϊν - θ μζρα των 
ςκαντηόχοιρων 
Διαβάηουμε το βιβλίο "ο ςκαντηόχοιροσ που ξζχαςε να φοβθκεί" 
και ςτο τζλοσ φτιάχνουμε το δικό μασ ςκαντηόχοιρο 
Για παιδιά 5 - 7 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
23 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Ρυκμικά - Μελωδικά όργανα 
Ηχοϊςτορίεσ με κρουςτά όργανα 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

25 Ιουλίου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα από ψθλά και από χαμθλά 
Εργαςτιρι φωτογραφίασ 
Για παιδιά 7-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 

12 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα των ορατϊν και των αοράτων 
Φτιάχνουμε το δικό μασ χαρτί και με το αόρατο μελάνι 
ςτζλνουμε μυςτικά μθνφματα ςτουσ φίλουσ μασ 
Για παιδιά 7-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ  
 
18 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Σο κουτί του διαςτιματοσ 
Φτιάχνουμε ζνα κουτί με γνώςεισ από τα βιβλία για το 
διάςτθμα 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
20 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα του γυμνοφ και του ντυμζνου 
Φτιάχνουμε το περίγραμμα του ςώματόσ μασ ςτο χαρτί και 
μετά ςχεδιάηουμε τα ροφχα που κα κζλαμε να φοράμε 
Για παιδιά 6-8 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
22 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
τα μονοπάτια τθσ ίριδασ 
Φτιάχνουμε το δικό μασ ουράνιο τόξο 
Για παιδιά 7-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
25 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Οι καλοί και οι κακοί ιρωεσ των παραμυκιϊν 
Διαβάηουμε παραμφκια και ηωγραφίηουμε τουσ 
πρωταγωνιςτζσ των παραμυκιών 
Για παιδιά 6-8 ετών.  
Με προεγγραφι.   
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
27 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Σο αλφαβθτάρι των αντίκετων 
Φτιάχνουμε το δικό μασ αλφαβθτάρι και κάνουμε κολάη με τα 
γράμματα τθσ αλφαβιτα 
Για παιδιά 6-8 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

Πρόγραμμα Αυγοφςτου 

 
6 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η μζρα των ανζμων 
Καταςκευάηουμε ζναν ανεμοδείκτθ και μακαίνουμε για το 
βοριά και το νοτιά, τον ανατολικό και δυτικό άνεμο 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 

28 Αυγοφςτου 10:00 - 12:00, το πρωί 
Η γιορτι τθσ μουςικισ 
Μουςικζσ από όλο τον κόςμο 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφι.  
Στο παιδικό τμιμα τθσ Βιβλιοκικθσ 
 
 

                          


