∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2017
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ
16-06-2017 Γιορτή έναρξης 11:00-12:00. Τα παιδιά φαντάζονται τις περιπέτειες τους
αυτό το καλοκαίρι από σηµείο σε σηµείο. Μεταµορφώνονται σε πελαργούς και
φτιάχνουν το ηµερολόγιο των καλοκαιρινών δράσεων της βιβλιοθήκης.
19-06-2017 Τα σηµεία της πόλης µας 19:00-20:00. Η θέση της δηµοτικής βιβλιοθήκης
στην πόλη του Τυρνάβου.
21-06-2017 Τα αστέρια και πλανήτες σηµεία στον ουρανό 11:00-12;00. Γνωρίζουµε
το ηλιακό σύστηµα και το κατασκευάζουµε.
23-06-2017 Οι έξι τελείες στ σύστηµα Braille 11:00-1200. Μαθαίνουµε να
αναγνωρίζουµε τα γράµµατα ενός διαφορετικού αλφάβητου. Με τον πληροφοριακό κ.
Φώτη Παπαδηµητρίου
26-06-2017 Σηµεία των καιρών µας…19:00-20:00 Και προετοιµασία για τις
καλοκαιρινές διακοπές.
28-06-2017 Σηµεία και τέρατα 11:00-12:00. Συναντήσεις µε όλα τα τέρατα των
παραµυθιών και των µύθων.
30-06-07 Τα σηµεία της πόλης µας 11:00-12:00. Μαθαίνουµε σωστή οδική
συµπεριφορά. Με τον δάσκαλο οδήγησης κ. ∆ηµήτρη Αρίδα
03-07-2017 Τα σηµεία επαφής στον ηλεκτρισµό 19:00-20:00. Φτιάχνουµε ηλεκτρικά
κυκλώµατα και δηµιουργούµε σηµεία επαφής.
05-07-2017 Τα σηµεία πάνω στο χάρτη 11:00-12:00. Φτιάχνουµε έναν φανταστικό
χάρτη θησαυρού
07-07-2017 Τα σηµεία του ορίζοντα 11:00-12:00. Πώς ταξίδευαν τα παλιότερα χρόνια.
Πώς χρησιµοποιούµε την πυξίδα, πώς προσανατολιζόµαστε.

10-07-2017 Από ποιο σηµείο τράβηξες την φωτογραφία 19:00-20:00; Η έννοια της
οπτικής γωνίας στη φωτογραφία και στις ιστορίες. Με τον φωτογράφο κ. Βασίλη
Γκουλέτσα.
12-07-2017 Οι φάροι σηµεία στη θάλασσα 11:00-12:00. Οι φάροι αφηγούνται ιστορίες
τρικυµίας, καταιγίδων, ναυαγίων.
14-07-2017) Το σηµείο πήξης και τήξης 11:00-12;00. Οι πάγοι στο Βόρειο και το Νότιο
Πόλο.
17-07-2017 Γλυκά και αλµυρά σηµεία19:00-20:00. Φτιάχνουµε µικρές γλυκές και
αλµυρές λιχουδιές και τις απολαµβάνουµε παρέα.
19-07-2017 Οι σταθµοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ηµέρες 11:00-12:00.
Φτιάχνουµε το δροµολόγιο του Φιλέα Φογκ µε ηµεροµηνίες και ώρες.
21-07-2017 Η Χιονάτη και τα σηµεία 11:00-12:00 .Αφήγηση της ιστορίας µε τον τρόπο
της εικαστικού Warja Lawater.
24-07-2017 Σηµεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο 19:0020:00. Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο
στα κόκκινα σηµεία συνάντησης της βιβλιοθήκης.
18-08-2017 Τwister-ένα παιχνίδι µε σηµεία 11:0012:00. Μια πρόκληση ισορροπίας
και ευλυγισίας µε χέρια και πόδια από σηµείο σε σηµείο.
21-08-2017 Σηµεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο 19:0020:00. Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο
στα κόκκινα σηµεία συνάντησης της βιβλιοθήκης.
23-08-2017 Γιορτή λήξης 11:00-12:00 . Οι περιπέτειες των σηµείων αφηγούνται τις
ιστορίες τους στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης.

