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«ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

16:00-18:00μ.μ. 
1. «Άφησε κι εσύ το σημάδι σου από εδώ μέχρι 
το άπειρο». Μικροί και μεγάλοι ζωντανεύουμε 
το «Δωμάτιο εξάλειψης» της Yayoi Kusama. 
Εικαστική παρέμβαση στον χώρο βασισμένη σε βιβλία.

2. «Αυτό είναι Μαγκρίτ». 
Ανάγνωση βιβλίων, παιχνίδια και εργαστήρια.
• Τα κρυμμένα πρόσωπα (σύνθετη τεχνική) 
• Οι παράξενες βροχές (ζωγραφική) 
• Υβριδικά αντικείμενα (κολλάζ)
• Παιχνίδια με κάρτες: παζλ, memory, ντόμινο
• Τοπία και συναισθήματα (ζωγραφική)
Σημείωση: Τα εργαστήρια διαρκούν περίπου 
μία ώρα, θα επαναληφθούν δύο φορές και 
έχουν όριο συμμετοχής μέχρι 15 παιδιά.

18:00-18:30μ.μ. 
Ομιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς από την 
Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια Παιδικής 
Λογοτεχνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα:
«Τι μπορείς να κάνεις με ένα βιβλίο. Διαβάζοντας 
εικονογραφημένα βιβλία με θέμα την Τέχνη». 

18:30-19:00μ.μ.
Συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:
«Μεγάλοι ζωγράφοι στα βιβλία, μεγάλοι 
ζωγράφοι στα σχολεία».

11:00π.μ.-15:00μ.μ.
1. «Άφησε κι εσύ το σημάδι σου από εδώ μέχρι 
το άπειρο». Μικροί και μεγάλοι ζωντανεύουμε 
το «Δωμάτιο εξάλειψης» της Yayoi Kusama. 
Εικαστική παρέμβαση στον χώρο βασισμένη σε 
βιβλία.

2. «Κόλλα, ψαλίδι, χαρτί... κατά τον Ματίς». 
Εργαστήρι-δραστηριότητες με αφορμή το 
βιβλίο «Ο κήπος του Ματίς».
Σχεδιασμός-εμψύχωση: Άννα-Μαρία Βλάσση, 
«Βιβλιοδιαπλάσεις», συνεργάτης του εκδοτικού 
οίκου «Μέλισσα».

3. «Ζωγραφική με ψαλίδι». Ανάγνωση βιβλίων, 
παιχνίδια και εργαστήρια.
• Ζωγραφική με ψαλίδι, «θαλασσινό τοπίο»
• Ζωγραφική με ψαλίδι, «ο κήπος»
• Κατασκευή mobile 
Σημείωση: Τα εργαστήρια διαρκούν περίπου 
μία ώρα, θα επαναληφθούν δύο φορές και 
έχουν όριο συμμετοχής μέχρι 20 παιδιά.

4. Συμπεράσματα: Συζήτηση με εκπαιδευτικούς 
και γονείς.
Στο τέλος της εκδήλωσης 19/1 & 20/1 θα 
πραγματοποιηθεί κλήρωση βιβλίων στους 
συμμετέχοντες. Τα βιβλία αποτελούν ευγενική 
χορηγία του Εκδοτικού οίκου «Μέλισσα».

ΣΆΒΒΆΤΟ 19/1/2019
ΆΝΆΚΆΛΎΠΤΟΝΤΆΣ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΎ ΜΆΓΚΡΊΤ ΚΆΊ 
ΤΗΣ YAYOI KUSAMA

ΆΝΆΚΆΛΎΠΤΟΝΤΆΣ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΎ MATISSE  

ΚΆΊ ΤΗΣ YAYOI KUSAMA

ΚΎΡΊΆΚΗ 20/1/2019

Η ΟΡΓΆΝΩΤΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ
• Γιάννης Φωστηρόπουλος 
 (Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Π. Φαλήρου)
• Μαρία Τρύφων 
 (Προϊσταμένη 9ου νηπ/γείου Π. Φαλήρου)
• Κων/ντίνα Δέδε 

 (Προϊσταμένη 11ου νηπ/γείου Π. Φαλήρου)
• Νίκη Κοκκινοπλίτη 
 (Προϊσταμένη 21ου νηπ/γείου Αθηνών)
• Κατερίνα Κονταξή (Νηπιαγωγός)
• Κατερίνα Φώτου (Νηπιαγωγός)
• Μαρία Μπουγάτσου (Φοιτήτρια ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΆΣ


