
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2022  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΠΔ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ  

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ  

16:00 – 17:00 «Το σνακ του μικρού Αναγνώστη» Εργαστήρι μαγειρικής.  

Τα παιδιά φτιάχνουν υγιεινά σνακ για να τα συντροφεύουν στο 

διάβασμα. Με την Γιώτα Αδαμούση 

17:00 – 18:00  «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2022» Τα παιδιά μέσα από                      

παιχνίδια          και χαρούμενες ιστορίες θα γνωρίσουν μεγάλους 

παραμυθάδες με πρωταγωνιστή τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, την 

ημέρα των γενεθλίων του οποίου γιορτάζουμε το παιδικό βιβλίο. Θα 

παρουσιαστεί η φετινή Αφίσα και το φετινό μήνυμα τα οποία 

δημιουργούνται κάθε χρόνο για την παγκόσμια ημέρα παιδικού 

βιβλίου. Με την  Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου 

18:99 – 19:00 «Ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί» Μέσα από την ιστορία του 

πράσινου δράκου και το βιβλίο «Τι νιώθεις! (Θυμός)»  τα παιδιά θα 

μάθουν να διαχειρίζονται το συναίσθημα του θυμού. Με τη Σοφία 

Κοκκώνη. 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 

16:00 – 17:00 «Το παραμύθι της σκακιέρας» Τα πιόνια στο σκάκι ζωντανεύουν και 

δημιουργούν μία ιστορία φαντασίας και δράσης. Με τον Δημήτρη 

Αγναντή. 

17:00 – 18:00  «Άνοιξη παντού» Η Χανιώτισσα συγγραφέας κ. Χριστίνα Τζιάκη 

παρουσιάζει το βιβλίο της. 

18:00 – 19:00 «Το βιβλίο του ΚΠΔ Νέας Χώρας» Δημιουργία βιβλίου με τη 

βοήθεια της εικαστικού Χριστίνας Γιάνναρη 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Το ΚΠΔ ΝΕΑΣ Χώρας υποδέχεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών και 

γιορτάζουν μαζί την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου μέσα από παιχνίδια της 

βιβλιοθήκης και δράσεις φιλαναγνωσίας. 

 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

16:00 – 17:00  «Το κυνήγι του βιβλιοθησαυρού» Κυνήγι θησαυρού με σκοπό τη 

γνωριμία των παιδιών με τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Με την 

Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου και τη Σοφία Κοκκώνη 

17:00 – 18:00 «Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κυρίου Μόρις Λέσμορ» 

Προβολή βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους για την μαγεία του 

βιβλίου. 

18:00 – 19:00 « Ευφάνταστοι σελιδοδείκτες» Δημιουργία σελιδοδεικτών με την 

εικαστικό Χριστίνα Γιάνναρη 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

09:00 – 10:00 «Τραγουδώντας για το βιβλίο» Η παιδική χορωδία του ΚΠΔ Νέας 

Χώρας τραγουδάει αγαπημένα τραγούδια με θέμα το παιδικό βιβλίο. 

Με τη Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου. 

10:00 – 11:30   «Ήρωες από πηλό» Τα παιδιά παρέα με την κεραμίστρια Χριστίνα 

Λατζάκη, διαβάζουν ένα βιβλίο και δίνουν μορφή στους ήρωές του με 

τον πηλό 

11:30 – 12:30 «Με τα φτερά του Θεάτρου» Δραματοποίηση παιδικού βιβλίου με τη 

Στέλλα Αγιασμενάκη 

12:30 – 13:30 «Η τέχνη στο βιβλίο» Μέσα από το βιβλίο « Ο κήπος του Ματίς» τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη και 

δημιουργούν πίνακες βασισμένους στην τεχνοτροπία του. Με τη 

Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου και τη Σοφία Κοκκώνη 

 

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

16:00 – 17:00 «Το σνακ του μικρού Αναγνώστη» Εργαστήρι μαγειρικής.  

Τα παιδιά φτιάχνουν υγιεινά σνακ για να τα συντροφεύουν στο 

διάβασμα. Με την Γιώτα Αδαμούση 

17:00 – 18:00 « Τι βιβλίο θα διαβάσουμε σήμερα» - «Η δίκη του βιβλίου» Τα 

παιδιά ψηφίζουν από το εξώφυλλο πιο βιβλίο θέλουν να διαβαστεί. Το 

βιβλίο που κερδίζει διαβάζεται. Στη συνέχεια στήνεται ένα δικαστήριο 

όπου δικάζεται ο ήρωας της ιστορίας. Με τη Βαλεντίνα 

Αναγνωστοπούλου και τη Σοφία Κοκκώνη. 

18:00 – 19:00   «Βιβλίο και συναίσθημα» Διαχείριση συναισθημάτων μέσα από το 

βιβλίο. Με τη Σοφία Κοκκώνη. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

16:00 – 17:00 « Η τραγουδοπαρέα του βιβλίου» Όλοι μαζί τραγουδάμε τραγούδια 

για το παιδικό βιβλίο. (Με τη Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου 

17:00 – 18:00 « Ο συγγραφέας Γεώργιος Γρηγοράκης παρουσιάζει το βιβλίο του  

«Η απόδραση της Αλίκης» 

18:00 – 19:00 D.E.E.R. (Drop Everything and Read)  Το καμπανάκι χτυπάει. Τα 

προγράμματα διακόπτονται. Τα παιδιά σταματούν ό,τι κάνουν και 

διαβάζεται μία ιστορία. ( Με τη Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου και τη 

Σοφία Κοκκώνη) 

 


