
ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ… 

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 

1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ●● 

 

Για μια  εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν στον κόσμο της Αλίκης στη Χώρα των 

θαυμάτων και θα οργανώσουν στη βιβλιοθήκη ένα πάρτι με καλεσμένους των 

Καπελά, τον Άσπρο Λαγό και τα τραπουλόχαρτα. Θα απολαύσουν παγωμένο τσάι 

και κεκάκια και θα παίξουν παιχνίδια εμπνευσμένα από τις περιγραφές και τους 

ήρωες του βιβλίου. 

Για παιδιά 6 – 12 ετών. Η δράση ολοκληρώνεται σε πέντε συναντήσεις. 

1
η
 συνάντηση: Φτιάχνουμε και στέλνουμε τις προσκλήσεις 

2
η
 συνάντηση: Φτιάχνουμε φαναράκια από χαρτί 

3
η
 συνάντηση: Φτιάχνουμε ένα επιδαπέδιο σκάκι 

4
η
 συνάντηση: Φτιάχνουμε τα γλυκά και τα κεράσματα 

5
η
 συναντηση: Η μέρα του πικνίκ έφτασε! 

2. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα μουσείο ●● 

Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μετατρέψουν τη βιβλιοθήκη σε ένα μουσείο: το 

μουσείο της ιστορίας της βιβλιοθήκης. Παλιές φωτογραφίες της βιβλιοθήκης, 

καταγραφή αναμνήσεων από ενήλικους που διάβαζαν ως παιδιά στη βιβλιοθήκη, 

παλιά βιβλία που έχουν αποσυρθεί θα αναδείξουν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, 

την ιστορία της και την επίδρασή της στη ζωή της πόλης.  

Για παιδιά από 8 ετών. Η δράση ολοκληρώνεται σε πέντε συναντήσεις. 

1
η
 συνάντηση: Σχεδιάζουμε την έρευνα 

2
η
 συνάντηση: Παίρνουμε συνεντεύξεις από ενήλικους που χρησιμοποιούσαν την 

παιδική βιβλιοθήκη. 

3
η
 συνάντηση: Κάνουμε έρευνα στους παλιούς δανεισμούς και βρίσκουμε παλιά 

βιβλία που έχουν αποσυρθεί. 

4
η
 συνάντηση: Οργανώνουμε το υλικό που έχουμε βρει μέσα στο χώρο της 

βιβλιοθήκης. 

5
η
 συνάντηση: Η βιβλιοθήκη μένει ανοιχτή όλη την ημέρα και υποδέχεται τους 

επισκέπτες. 

 

3. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα μουσείο προσωπικοτήτων ● 

  

Με οδηγό τις βιογραφίες διάσημων προσώπων της ιστορίας φτιάχνουμε μια 

έκθεση με φωτογραφίες και αφηγήσεις για τα παιδικά τους χρόνια. Η έκθεση θα 

συμπληρωθεί από τις αφηγήσεις των παιδιών που μπορεί κάποτε να μείνουν στην 

ιστορία. 

 

Για παιδιά 8 – 12 ετών 

 



 

4. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ο χάρτης του κόσμου ●● 

Αποτυπώνουμε τη βιβλιοθήκη μας σαν ένα μεγάλο χάρτη. Έχει τα δάση του με τα 

παραμύθια τους, τις πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία φυσικών επιστημών, 

τα βουνά του με τα βιβλία ιστορίας.  

Για παιδιά από 8 ετών 

 

5. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Το μέλλον ● 

 

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στο μέλλον. Τι θα 

τρώμε, τι ρούχα θα φοράμε, πού θα μένουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις 

απαντήσεις. 

 

Για παιδιά 7 – 10 ετών. 

 

6. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ● 

 

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στην εποχή των 

αρχαίων Αιγυπτίων. Τι ρούχα φοράμε, τι φαγητά τρώμε, πώς χτίζουμε τις 

πυραμίδες, σε τι θεούς πιστεύουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις απαντήσεις. 

 

Για παιδιά 7 – 10 ετών 

 

7. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Η προϊστορία ● 

 

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στις σπηλιές των 

προϊστορικών ανθρώπων. Ζωγραφίζουμε στους τοίχους της σπηλιάς, ανάβουμε 

φωτιά και λέμε ιστορίες, βγαίνουμε για να κυνηγήσουμε ένα μαμούθ. 

 

Για παιδιά 4 – 7 ετών 

 

8. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Οι πειρατές ● 

 

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε πάνω σ’ ένα 

πειρατικό καράβι στην εποχή των πειρατών.  Ετοιμαζόμαστε για ρεσάλτο, 

μοιράζουμε τα λάφυρά μας, περνάμε μια μέρα αρμενίζοντας στις θάλασσες. 

 

Για παιδιά 4 – 7 ετών 

 



9. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια μηχανή του χρόνου – Η εποχή του βωβού 

κινηματογράφου ●●● 

 

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε στο 

κινηματογραφικό πλατό της εποχής του βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε 

ομάδες, γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε όπου χρειάζεται 

λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη. 

 

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω. Η δράση ολοκληρώνεται σε τρεις συναντήσεις 

 

1
η
 συνάντηση: Γράφουμε το σενάριο 

2
η
 συνάντηση: Γυρνάμε την ταινία 

3
η
 συνάντηση: Προσθέτουμε τα λόγια και τη μουσική. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας γίνεται η προβολή. 

 

10. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένας αρωματικός κήπος ● 

 

Αυτό το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε κήπο. Φυτεύουμε και 

φροντίζουμε αρωματικά φυτά. Παράλληλα διαβάζουμε ιστορίες και παραμύθια 

που τα φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Παράλληλες αναγνώσεις 

 

1
η
 συνάντηση: Ο Τζακ και η μαγική φασολιά 

2
η
 συνάντηση: Η Τοσοδούλα 

3
η
 συνάντηση: Ο βασιλικός 

4
η
 συνάντηση: Η πελώρια κολοκύθα 

5
η
 συνάντηση: Το τεράστιο ραπάνι 

6
η
 συνάντηση: Η Ραπουνζέλ 

 

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Θα δημιουργηθεί ομάδα κηπουρών της 

βιβλιοθήκης που θα αναλάβει να περιποιείται τα φυτά όλο το καλοκαίρι. 

 

11. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια φανταστική χώρα των ζώων ● 

 

Φτιάχνουμε στη βιβλιοθήκη μια έκθεση όλων των ζώων που πρωταγωνιστούν στις 

ιστορίες.  Ο Μπαγκίρα, ο Γουίννι, ο Μόμπυ Ντικ, η Χέντβιχ, ο Ασλάν, ο κύριος Φοξ 

θα βρεθούν όλοι μαζί και θα ξεκινήσουν μια συζήτηση για το τι σημαίνει να είσαι 

ζώο - πρωταγωνιστής σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας. 

 

Για παιδιά 6 – 10 ετών 

 

12. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα καταφύγιο φανταστικών φίλων ● 

 



Πολλοί ήρωες στις ιστορίες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους βοηθάει στις 

περιπέτειες τους. Όλοι οι φανταστικοί φίλοι είναι κρυμμένοι στη βιβλιοθήκη και 

τους ανακαλύπτουμε παίρνοντας μέρος σ’ ένα παιχνίδι θησαυρού. 

 

Για παιδιά 6 – 12 ετών  

 

13. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια γέφυρα ● 

Με ένα παιχνίδι γεφυρώνουμε τη λογοτεχνία με τα μαθηματικά, την τέχνη με τις 

φυσικές επιστήμες, τη μαγειρική με τα παραμύθια. 

 

Για παιδιά 7 – 10 ετών 

 

14.  Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια κουφάλα δέντρου ● 

 

Μια φορά την εβδομάδα η βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραμυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν μικρά και μεγαλύτερα ζωάκια, βρίσκουν 

καταφύγιο κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών.  

 

Για παιδιά 4 – 7 ετών 

 

1
η
 συνάντηση: Το σπίτι της Γουίννι – ο – Πουφ. 

2
η
 συνάντηση: Ο κύριος ασβός υποδέχεται στο σπίτι του τα ποντικάκια. 

3
η
 συνάντηση: Ο Αλατάκης και ο Ξυδάκης σε περιπέτειες στο δάσος. 

4
η
 συνάντηση: Όταν ένα λαγουδάκι αποφασίζει ν’ άλλάξει σπίτι. 

5
η
 συνάντηση: Η Πίπη Φακιδομύτη προσκαλεί τους φίλους της για τσάι 

6
η
 συνάντηση: Η ιστορία ενός τυχερού στρατιώτη. 

7
η
 συνάντηση: Μια κυνηγημένη πριγκίπισσα βρίσκει καταφύγιο στο δάσος σε μια 

κουφάλα δέντρου. 

 

 

15. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένας διάδρομος απογείωσης ●●● 

 

Φτιάχνουμε και απογειώνουμε τις δικές μας σαΐτες, χαρταετούς, αερόστατα και 

πυραύλους. 

 

Για παιδιά 7 – 12 ετών 

 

16. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το ατελιέ του Χουάν Μιρό ●● 

 

Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του ισπανού ζωγράφου Χουάν Μιρό, 

βλέπουμε έργα του, ζωγραφίζουμε με τον δικό του τρόπο και γράφουμε μικρά 

ποιήματα εμπνευσμένα από τους τίτλους των έργων του. 

 

Για παιδιά 6 – 12 ετών 

 



17. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το ατελιέ του Αλέξη Ακριθάκη ●● 

 

Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη, 

ζωγραφίζουμε βαλίτσες με το δικό του τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα 

εμπνευσμένα από τους τίτλους των έργων του. 

 

Για παιδιά 6 – 12 ετών 

 

18. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι το ατελιέ του Πάουλ Κλέ ●● 

 

Μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ελβετού ζωγράφου Πάουλ Κλέ, 

ζωγραφίζουμε με τον δικό του τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα εμπνευσμένα 

από τους τίτλους των έργων του. 

 

Για παιδιά 6 – 12 ετών 

 

19. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα ραφείο λέξεων ●●● 

 

Κεντάμε με πολύχρωμες κλωστές λέξεις πάνω σε μικρά κομμάτια από ύφασμα, τα 

ράβουμε μεταξύ τους και φτιάχνουμε την σημαία του καλοκαιριού. 

  

Για παιδιά 8 – 12 ετών 

 

20. Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της βιβλιοθήκης; ● 

 

Μια κάρτα ορίζει για κάθε παιδί την αποστολή του να ανακαλύψει ένα βιβλίο στη 

βιβλιοθήκη. Κάθε μέρα ένα παιδί αναλαμβάνει να παρουσιάσει με λίγα λόγια την 

υπόθεση του βιβλίου του και να το προτείνει ή όχι στα υπόλοιπα παιδιά. 

 

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης  

 

 

 


