
 

Περιπέτειες από σημείο σε σημείο 

Τίτλος και σύντομη περιγραφή εργαστηρίων  

1. Γιορτή έναρξης. Πόσα διαφορετικά πράγματα, λέξεις, έννοιες μπορεί να είναι ένα 

σημείο. Στη βιβλιοθήκη ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε, φωτογραφίζουμε 

διαφορετικά σημεία και φανταζόμαστε τις περιπέτειές μας αυτό το καλοκαίρι από σημείο 

σε… σημείο. Τέλος φτιάχνουμε το ημερολόγιο του καλοκαιριού με τις σημαντικές 

ημερομηνίες της βιβλιοθήκης. 

2. Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούργια βιβλία της Καλοκαιρινής εκστρατείας. Από βιβλίο 

σε βιβλίο γνωρίζουμε τους ήρωες, τις περιπέτειες, τους τόπους. 

3. Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο. Τα ζώα του δάσους 

βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο στα κόκκινα σημεία συνάντησης 

της βιβλιοθήκης. 

4. Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι. Τα ταξίδια στα 

βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής μας. 

5. Τα σημεία του ορίζοντα. Πώς ταξίδευαν τα παλιότερα χρόνια. Πώς χρησιμοποιούμε την 

πυξίδα. 

6. Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό. Φτιάχνουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και 

δημιουργούμε σημεία επαφής. 

7. Σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις 

ή μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία; 

8. Εργαστηριο emoticons. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς 

φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων. 

9. Σημεία των καιρών. Περιγράφουμε την εποχή που ζούμε. Πώς είναι το σχολείο, οι 

σχέσεις μας, οι φιλίες μας, η οικογένειά μας, η πόλη μας. Αυτά είναι τα σημεία των δικών 

μας καιρών. 

10.Τα σημεία πάνω στο χάρτη. Φτιάχνουμε το υπόμνημα του αγαπημένου μας 

φανταστικού ή πραγματικού χάρτη.  

11. Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό. Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη 

βιβλιοθήκη για να μπορούμε να παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς. 

12. Τα σημεία της πόλης. Βγαίνουμε βόλτα φωτογραφίζουμε και καταγράφουμε τα σημεία 

που ξεχωρίζουν στον χάρτη της πόλης. 

13. Οι αναμνήσεις μας – σημεία της ιστορίας μας. Πάνω σε μια χρονογραμμή ποια είναι τα 

σημεία – σταθμοί της δικιάς σου ζωής; 



14. Το σημείο βρασμού. Παρατηρώντας, θερμομετρώντας το νερό που βράζει. 

15. Το σημείο βρασμού. Ένα εργαστήριο για τον θυμό. 

16. Το σημείο πήξης και τήξης. Μια συνάντηση για να φάμε παγωτό. 

17. Το σημείο πήξης και τήξης. Οι πάγοι στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο. 

18. Σημείο, γραμμή, επίπεδο: Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι  

19. Σημεία και τέρατα. Συναντήσεις με όλα τα τέρατα των παραμυθιών και των μύθων. 

20. Σημείο ισορροπίας. Φτιάχνουμε κατασκευές που καταφέρνουν να ισορροπούν. 

21. Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε κουκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε εικόνες. 

22. Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε σημεία στο χώρο και φτιάχνουμε τρισδιάστατες 

κατασκευές. 

23. Από ποιο σημείο τράβηξες αυτή τη φωτογραφία; Η έννοια της οπτικής γωνίας στη 

φωτογραφία και στις ιστορίες. 

24. Οι φάροι σημεία στη θάλασσα. Οι φάροι αφηγούνται ιστορίες τρικυμίας, καταιγίδων, 

ναυαγίων.  

25. Οι έξι τελείες στο σύστημα Braille. Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα γράμματα ενός 

διαφορετικού αλφάβητου. 

26. Σήματα Μορς. Ένα αλφάβητο από τελείες και παύλες. 

27. Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις. Τα γράμματα από τα ονόματα ηρώων και 

γνωστών φράσεων από βιβλία παίζουν κυνηγητό σε μια κόλλα χαρτί. Πιάσε τα και δέσε τα 

για να βρεις το νόημά τους. 

28. Όλοι βλέπουμε το ίδιο σημείο. Ένα εργαστήρι φιλοσοφίας για το σημαίνον και το 

σημαινόμενο. 

29. Οι λέξεις ως σημεία. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις λέξεις. 

30. Ζωγραφική με κουκίδες. Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά. 

31. Ζωγραφική με σταγόνες. Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ. 

32. Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ημέρες. Φτιάχνουμε το δρομολόγιο του 

Φιλέα Φογκ με ημερομηνίες και ώρες.   

33. Twister - ένα παιχνίδι με σημεία. Μια πρόκληση ισορροπίας και ευλυγισίας με χέρια 

και πόδια από σημείο σε σημείο. 

34. Η Χιονάτη και τα σημεία. Αφήγηση της ιστορίας με τον τρόπο της εικαστικού Warja 

Lawater. 



35. Γλυκά και αλμυρά σημεία. Φτιάχνουμε μικρές στρογγυλές γλυκές και αλμυρές βούλες 

για να κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας.  

36. Γιορτή λήξης. Οι περιπέτειες των σημείων αφηγούνται τις ιστορίες τους στους 

επισκέπτες της βιβλιοθήκης. 

Σε ποιο σημείο άφησες το βιβλίο σου χτες. Σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

εκστρατείας μαζεύουμε την τελευταία φράση που διαβάσαμε και φτιάχνουμε το πανώ του 

καλοκαιριού.  

 

 

 


