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Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της Βιβλιοθήκης; 
(6 Εθελοντές, 29 αναγνώστες) 

 

Τη Δευτέρα 

15 Ιουνίου στο χώρο 

της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

Δομοκού, τα παιδιά 

παρέα με τους 

εθελοντές γνώρισαν 

τον κόσμο της 

βιβλιοθήκης. Δόθηκε 

σε κάθε παιδί μια 

κάρτα, όπου του έδινε 

την αποστολή να 

ανακαλύψει ένα 

βιβλίο. Κάθε μέρα 

ένα παιδί είχε 

αναλάβει να 

παρουσιάσει με λίγα 

λόγια την υπόθεση 

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

 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. Είναι ο χάρτης του κόσμου.. 
(4 Εθελοντές, 21 αναγνώστες) 

`Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού γίνετε 

ένας μεγάλος χάρτης. Τα παιδιά μαζί με τους εθελοντές ζωγράφισαν τα δάση του με τα 

παραμυθία, τις πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία φυσικών επιστημών, τα βουνά του 

με τα βιβλία ιστορίας.  

 

     
    



   
 
 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είμαι μια μηχανή του χρόνου – οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι.. 
(4 Εθελοντές, 23 αναγνώστες) 

Τη Τρίτη 16 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού μετατρέπετε 

σε μια μηχανή 

του χρόνου. 

Παιδιά και 

εθελοντές 

βρέθηκαν 

μαγικά στην 

εποχή των 

αρχαίων 

Αιγυπτίων, 

όπου μέσα από 

τη βιβλιοθήκη 

και από 

παρουσιάσεις 

μικρών και 

μεγάλων φαντάζονται τη ζωή τους. Προσπαθούν να ανακαλύψουν τι φορούσανε, τι 

φαγητά τρώγανε, πως έχτισαν τις πυραμίδες τους, αλλά και σε ποιούς θεούς πιστεύανε 

εκείνη την εποχή.  

 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. είναι ένας αρωματικός κήπος… 
(5 Εθελοντές,  18 αναγνώστες) 

Τη Τετάρτη 17 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού 

μετατρέπεται σε κήπο. Τα παιδιά μαζί με τη βοήθεια των εθελοντών φυτεύουν και 

φροντίζουν αρωματικά φυτά, ενώ παράλληλα διαβάζουν ιστορίες και παραμύθια που 

τα παιδιά παίζουν σημαντικό ρόλο.  

 

                                                
 

 



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. είναι μια φανταστική χώρα των ζώων... 
(5 Εθελοντές, 19 αναγνώστες) 

Τη 

Τετάρτη 

17 Ιουνίου 

στο χώρο 

της 

Δημοτικής 

Βιβλιοθήκ

ης 

Δομοκού, 

παιδιά και 

εθελοντές 

φτιάχνουν 

μια 

έκθεση 

όλων των 

ζωών που 

πρωταγωνιστούν σε διάφορες ιστορίες. Ο Μπαγκίρα, ο Γουίννι, ο Μόμπυ Ντίκ, η 

Χέντβιχ, ο Ασλάν, ο κύριος Φόξ βρέθηκαν όλοι μαζί και ξεκίνησαν μια συζήτηση για 

το τι σημαίνει να είσαι ζώο- πρωταγωνιστής σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας.  

 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. Είναι ένα καταφύγιο φανταστικών 

φιλών… 
(4 Εθελοντές, 15 αναγνώστες) 

 

Τη 

Πέμπτη 18 

Ιουνίου ο 

χώρος της 

δημοτικής 

Βιβλιοθήκ

ης 

Δομοκού 

μετατρέπε

ται σε μια 

κρυψώνα 

φανταστικ

ών φίλων. 

Πολλοί 

ήρωες στις 

ιστορίες 

έχουν ένα 

φανταστικό φίλο που τους βοηθάει στις περιπέτειες τους. Έτσι παιδιά και εθελοντές 

καλούνται να τους ανακαλύψουν μέσα από την ανάγνωση βιβλίων και παίρνοντας 

μέρος σε ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. είναι το ατελιέ του Χουάν Μιρό… 
(4 Εθελοντές 25 αναγνώστες) 

 

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού 

μετατρέπετε σε ατελιέ του Ισπανού ζωγράφου Χουάν Μιρό.  

Τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών βλέπουν έργα του ζωγράφου. Ενώ 

παράλληλα ζωγραφίζουν με τον δικό τους τρόπο και γραφούν μικρά ποιηματάκια 

εμπνευσμένα από τους τίτλους των έργων του ζωγράφου. 

 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. Είναι μια μηχανή του χρόνου – το 

μέλλον… 
(3 Εθελοντές, 13 αναγνώστες) 

Τη Δευτέρα 

22 Ιουνίου ο 

χώρος της 

Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

Δομοκού 

μετατρέπετε 

σε μηχανή 

του χρόνου 

και μας 

ταξιδεύει 

στο μέλλον. 

Τα παιδιά 

προσπαθούν 

να 

φανταστούν 

μέσα από τη 

βοήθεια των 

εθελοντών 

και της 

βιβλιοθήκης τι θα τρώνε, τι ρούχα θα φοράνε, που θα μένουνε.  
 

 

 

 



Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη….είναι ένα ραφείο λέξεων…. 
(5 εθελοντές, 18 αναγνώστες) 

Την Τρίτη 

23 Ιουνίου ο χώρος 

της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

Δομοκού 

μετατρέπετε σε ένα 

ραφείο λέξεων. Τα 

παιδιά με τη 

πολύτιμη βοήθεια 

των εθελοντών 

κεντάνε με 

πολύχρωμες 

κλωστές λέξεις 

πάνω σε μικρά 

κομμάτια από 

ύφασμα, τα ράβουν 

μεταξύ τους και 

φτιάχνουν τη σημαία του καλοκαιριού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. Είναι πικνίκ στη χώρα των 

θαυμάτων…. 
(7 εθελοντές, 30 αναγνώστες) 

 

Την Τρίτη 23 Ιουνίου ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δομοκού 

οργανώνει ένα πάρτι στον κόσμο της Άλικης στη χωρά των θαυμάτων. Τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον Κάπελα, τον Άσπρο Λαγό 

και τα τραπουλόχαρτα. Απολαμβάνουν παγωμένο τσάι και κεκάκια και παίζουν 



παιχνίδια εμπνευσμένα από τις περιγραφές και τους ήρωες του βιβλίου. Επίσης 

φτιάχνουν και στέλνουν προσκλήσεις και φαναράκια.  

 

 

   
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


