
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 
           ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 
 
Οι μαθητές/τριες της Ε ´ Δημοτικού συζητούν με               
την κ. Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου, συγγραφέα     
του βιβλίου "Το καλοκαίρι των Αβάρων". 
 
Τρίτη, 4 Απριλίου 2017 
 
Τα προνήπια του Παιδικού Σταθμού της Γλυφάδας           
και τα προνήπια και νήπια του Νηπιαγωγείου της Βάρης                      
θα ακούσουν την κ. Μαριλίτα Χατζημποντόζη να τους 
αφηγείται την ιστορία του βιβλίου της "Όλα για τη νίκη;" 
και θα πάρουν μέρος σε παιχνίδια δραματοποίησης. 
 
Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 
 
Οι μαθητές/τριες της Δ´ Δημοτικού θα συζητήσουν με   
την κ. Εύη Πίνη, συγγραφέα του βιβλίου "Το μυστικό     
του δούλου: Συνωμοσία στην αγορά της αρχαίας Αθήνας" 
 
Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017 
 
Οι μαθητές/τριες της Στ´ Δημοτικού θα συζητήσουν με  
την κ. Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέα του βιβλίου  
 "Όταν έφυγαν τ' αγάλματα". 
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Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017 
 
Οι μαθητές/τριες της Στ´ Δημοτικού θα συζητήσουν με  
την κ. Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέα του βιβλίου  
 "Όταν έφυγαν τ' αγάλματα". 



   Εβδομάδα δράσεων στη Βιβλιοθήκη 
                  3-7 Απριλίου 2017 
 
 
Οι μαθητές/τριες της A' Δημοτικού 
εμπνέονται από τις ιστορίες                         
των βιβλίων "Πρόβατα ενωμένα ποτέ 
κυνηγημένα" του Δημήτρη Μπογδάνου 
και τον "Βασιλιά λύκο"  
της Ιωάννας Μπαμπέτα, για να  
δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία. 
 
 
Οι μαθητές/τριες της B' Δημοτικού         
θα δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία 
με τη "βοήθεια" του μικρού δράκου 
Καρύδα, ήρωα της σειράς βιβλίων του 
Ίνγκο Ζίγκνερ. 
 
 
Οι μαθητές/τριες της Γ' Δημοτικού 
εμπνέονται από μυθολογικά πρόσωπα, 
μύθους με ήρωες και θεούς, για να 
δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία. 
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