
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

Παίζω & Μαθαίνω

με τα

Τα Χαμογελάκια προσγειώνονται με το αερόστατο της μάθησης και της γνώσης στην
Παιδική Βιβλιοθήκη Θρακομακεδόνων.

Μαζί τους τα παιδιά:

Μαθαίνουν τα πάντα με το Σοφούλη 

                   Παίζουν τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια με την Εξυπνούλα 

Ταξιδεύουν παντού με την Κουτσομπόλα

Παραμυθοπαίζουν με τον Ιστοριούλη

Έλα κι εσύ να ταξιδέψεις μαζί μας!



Πρόγραμμα Επιστημονικών Δράσεων 2017 

Νοέμβρης

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Παίζω & Μαθαίνω με τα χαμογελάκια: “Τι είσαι εσύ;”

Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και γνωρίζουμε μαζί, ζώα που δεν έχεις φανταστεί! 

Από το πιο μεγάλο ως το πιο μικρό, από το πιο... πλούσιο ως το πιο γνωστό, από το πιο 
όμορφο μέχρι το πιο... θαυματουργό!

Για παιδιά: 4 - 7 ετών 

Διάρκεια: 11:00 – 12:00 π.μ.

Απαραίτητη η προεγγραφή

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Παίζω & Μαθαίνω με τα χαμογελάκια: “Τι είναι τα δικαιώματα;”

Τι είναι τα δικαιώματα; Έχουμε όλοι δικαιώματα, ακόμα κι εμείς τα παιδιά;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού μαθαίνουμε τα 
δικαιώματά μας.

Για παιδιά 4 - 7 ετών 

Διάρκεια: 11:00 – 12:00 π.μ.

Απαραίτητη η προεγγραφή



Δεκέμβρης

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, 11:00 π.μ. 

Παιδική Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

Τα Χαμογελάκια υποδέχονται το μήνα των Χριστουγέννων με την “Ευχή της 
Αστεράτης” μαζί με τη νηπιαγωγό – συγγραφέα Ζωή Παπαδάκη.

Η νηπιαγωγός - συγγραφέας Ζωή Παπαδάκη μας ταξιδεύει με το βιβλίο της και μας 
μαθαίνει ποια είναι “Η ευχή της Αστεράτης”. Τα Χαμογελάκια για άλλη μια χρονιά 
στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο παρέα με την Αστεράτη!

(Η ευχή της Αστεράτης, Εκδόσεις Φυλάτος, Συγγραφέας Ζωή Παπαδάκη, Εικονογράφηση 
Αθηνά Πετούλη)

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

Παίζω & Μαθαίνω με τα Χαμογελάκια: “Μαθαίνουμε τις πιο ξεχωριστές 
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.” 

Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα από πόλη σε πόλη; Πόσα διαφορετικά έθιμα υπάρχουν; 
Πώς γράφτηκε η Άγια Νύχτα;Αυτά και πολλά πολλά ακόμα, θα μάθουμε μαζί!

Για παιδιά 3 - 7 ετών 

Διάρκεια: 11:00 – 12:00 π.μ.

Απαραίτητη η προεγγραφή

Πληροφορίες και προεγγραφές:

Παιδική Βιβλιοθήκη Θρακομακεδόνων

Τηλέφωνο: 2132140322 


