ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Τρίτη 10/5/2016:




(5:30-6:30μ.μ) λέσχη εφήβων με λέσχη εφήβων με την Α. Γουνέλη για παιδιά από
12-15 χρονών, με προεγγραφή.
(5:30-7:00μ.μ) τελευταία συνάντηση λέσχη φιλαναγνωσίας, με την Ε. Πέτσα και Α.
Κατσαϊτου
(7:00μ.μ) μαθήματα φωτογραφίας με τον Θ. Γκούγια

Τετάρτη 11/5/2016 (7:00μ.μ) «της μανούλας η γιορτή» με την Β. Τσουκαλά, για παιδιά
από 5 χρονών, με προεγγραφή.
Πέμπτη 12/5/2016 (7:00μ.μ) μάθημα κιθάρας με την Ε. Μαρούλη από 10 χρονών και
άνω (κάθε εβδομάδα)
Σάββατο 14/5/2016 (11:00π.μ) Ξενάγηση στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης με τον
ιεροκήρυκα Μητροπόλεως Δ. Λυκογιάννη, για ενήλικες, συνάντηση στο προαύλιο χώρο
του ναού.
Τρίτη 17/5/2016 (6:00μ.μ) Ο Μάνος Κοντολέων Ο συγγραφέας Ο άνθρωπος Τα έργα
του, για παιδιά από 5 χρονών.

Τετάρτη 25/5/2016 (7:00μ.μ) Now we move: «Διαβήτης: μύθος και πραγματικότητα»
με τον Π. Δραγώνα για μικρούς και μεγάλους.
Πέμπτη 26/5/2016 (6:00μ.μ) Now we move: παιχνίδι και γυμναστική στη βιβλιοθήκη,
με προεγγραφή.
Παρασκευή 27/5/2016 (6:00 μ.μ) Now we move Ενημερώνουμε για τα οφέλη της
στείρωσης των κατοικίδιων, για την υγεία τους και την μείωση των αδέσποτων…Zante
Strays (Έναρξη στον Άγιο Λάζαρο)
Σάββατο 28/5/2016 (7.30μ.μ) Now we move με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο
Ζακύνθου ΗΛΙΔΑ ,στην πλατεία Σολωμού.
Κυριακή 29/5/2016 (8.30μ.μ) Now we move χορεύοντας με Ζακυνθινά συγκροτήματα
στην πλατεία Σολωμού.
Δευτέρα 30/5/2016( 6:30 μ.μ) 9η αξία του living values «ταπεινότητα» με την Ν. Πάτρα,
για παιδιά από 6 χρονών, με προεγγραφή.
Τρίτη 31/5 /2016 (7:00μ.μ) «η ιστορία του έρωτα και της μουσικής» θεατρικό παιχνίδι
με τον Η. Αθανασούλια, για παιδιά από 7 χρονών με προεγγραφή.
Τετάρτη 1/6/2016 (7:00μ.μ) Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι με θαλασσινές ιστορίες κι
εκπλήξεις, παρέα με την Αγγελική Γκλεζάκη, για παιδιά από 6 χρονών, με προεγγραφή.

Τετάρτη 18/5/2016 (5:00μ.μ) 8η αξία του living values «υπευθυνότητα» με την Δ.
Κωνσταντίνου, για παιδιά από 7 χρονών, με προεγγραφή

Παρασκευή 3/6/2016 (7:00μ.μ) : Βιωματικά εργαστήρια για την παρουσίαση βιβλίου
της Μ. Γιώτη στον πεζόδρομο Δ. Ρώμα (έξω από το βιβλιοπωλείο Πλαίσιο), για παιδιά
από 5 χρονών.

Παρασκευή 20/5/2016 (5:30 μ.μ) Πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για μια πιο
καθαρή Ζάκυνθο, διαβάζοντας το παραμύθι "DON'T POLLUTE (ANYMORE)" (Δεν
ρυπαίνουμε πια) της παιδικής σειράς Τhe Berenstain Bears με την Α.ΚαλογεράτουΜαρίνου και τον βοηθό της Άκη(για παιδιά 4-10 χρονών), με προεγγραφή.

Δευτέρα 6/6/2016 (7:00μ.μ) πως η αξία της απλότητας (10η living values) συνδέεται με
την προστασία του περιβάλλοντος, με την Α. Κατσαϊτου για παιδιά από 5 χρονών, με
προεγγραφή

Δευτέρα 23/5/2016 (5:30μ.μ) Now we move με την τέχνη. Μαθαίνουμε για τους
μεγάλους ζωγράφους και ζωγραφίζουμε έργα τους, με την Α. Καλογεράτου-Μαρίνου,
την Α. Στρούζα και την Μ. Μάνθου, για παιδιά 7-12 ετών ,με προεγγραφή (τελευταία
συνάντηση) με πρόχειρα ρούχα.
Τρίτη 24/5/2016 (11.00 π.μ.) Now we move: χορεύοντας με το 4ο ΔΣ Ζακύνθου
&
(6:30 μ.μ) Now we move: μωρά σε κίνηση…. με την Ρ. Καραγιάννη για παιδιά από 2-4
χρονών, με προεγγραφή και πρόχειρα ρούχα!

MOVE WEEK AGENTS: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
http://filoixenopouliou.weebly.com
ΩΡΑΡΙΟ: 3:00-9:00 (βράδυ)μέχρι 20/5
5:30-8:30 απόγευμα από 21/5
Προεγγραφή στο τηλέφωνο 2695045078 –Γαήτα 4

