
17 Ιουνίου,  10:00 – 12:00 το πρωί  

Στις Βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος! 

Ενημέρωση  Καλοκαιρινού Προγράμματος. Παρουσίαση-προβολή  «Ιστορία χρωμάτων» , 

εκστρατεία: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Βιβλιοθήκη!» με τοποθέτηση πολύχρωμων 

σημαδιών  προς τη Βιβλιοθήκη… 

Για παιδία από 5 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

18 Ιουνίου, 10:00 - 11.30 το πρωί 

Έλμερ, ο Πολύχρωμος Ελέφαντας 

Διαβάζουμε την ιστορία του Έλμερ, του μικρού ελέφαντα που δεν είναι γκρι, αλλά 

πολύχρωμος και που θα ανακαλύψει πως η διαφορετικότητα του είναι αυτή που τον κάνει 

αγαπητό στους άλλους. 

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου. 

 

19 Ιουνίου, 10:00 - 11.30 το πρωί 

 Έλμερ, ο Πολύχρωμος Ελέφαντας 

Διαβάζουμε την ιστορία του Έλμερ, του μικρού ελέφαντα που δεν είναι γκρι, αλλά 

πολύχρωμος και που θα ανακαλύψει πως η διαφορετικότητα του είναι αυτή που τον κάνει 

αγαπητό στους άλλους. 

Με την Αθηνά Ντούλια 

Για παιδιά  5-10 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

20 Ιουνίου, 10:00- 12:00 το πρωί 

Η σκακιέρα των βιβλίων 

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της βιβλιοθήκης 

Για παιδιά  6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

 

 



25 Ιουνίου, 11:00- 12:00 το πρωί 

 Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στη Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

25 Ιουνίου, 10:00- 11.30 το πρωί 

Ουράνιο τόξο: μύθοι και πειράματα, συνάντηση 1η 

Τα παιδιά θα ακούσουν τις αφηγήσεις και τις αναγνώσεις για το ουράνιο τόξο, θα φτιάξουν  

το δικό τους… ουράνιο τόξο  και κατόπιν με πειράματα θα κατανοήσουν τον τρόπο που 

δημιουργείται στον πραγματικό κόσμο. 

Με τους: Νικολακάκη Αργιέτα και  Θεοδωράκης Κώστας 

Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

26 Ιουνίου, 10:00  – 12:00 το πρωί 

Εργαστήριο Κινούμενης Εικόνας , συνάντηση 1η 

Με αφορμή ένα βιβλίο τα παιδιά θα φτιάξουν μια μικρή ταινία κινούμενης εικόνας. Θα 

δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα, θα κατασκευάσουν το περιβάλλον και τους ήρωες, θα 

φωτογραφίσουν , θα ηχογραφήσουν  τους ήχους που θα  παίξουν με μικρά οργανάκια  τα 

παιδιά και  τους διαλόγους. 

Με τον Ιωαννίδη Μάριο 

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή, Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

27 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 

Εργαστήριο Κινούμενης Εικόνας , συνάντηση 2η 

Με αφορμή ένα βιβλίο τα παιδιά θα φτιάξουν μια μικρή ταινία κινούμενης εικόνας. Θα 

δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα, θα κατασκευάσουν το περιβάλλον και τους ήρωες, θα 

φωτογραφίσουν , θα ηχογραφήσουν  τους ήχους που θα  παίξουν με μικρά οργανάκια  τα 

παιδιά και  τους διαλόγους. 



Με τον Ιωαννίδη Μάριο 

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου        

 

28  Ιουνίου, 11:00-  12:00 το πρωί 

Εργαστήριο Κινούμενης Εικόνας, συνάντηση 3η 

Με αφορμή ένα βιβλίο τα παιδιά θα φτιάξουν μια μικρή ταινία κινούμενης εικόνας. Θα 

δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα, θα κατασκευάσουν το περιβάλλον και τους ήρωες, θα 

φωτογραφίσουν , θα ηχογραφήσουν  τους ήχους που θα  παίξουν με μικρά οργανάκια  τα 

παιδιά και  τους διαλόγους. 

Με τον Ιωαννίδη Μάριο 

Για παιδιά  6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

2 Ιουλίου, 10:00 – 11.30 το πρωί 

Ένα δικό του χρώμα   

Διαβάζουμε το βιβλίο «Ένα δικό του χρώμα»  του Λίο Λιόννι και στήνουμε ένα εργαστήρι 

…φιλοσοφίας !   

Ένας μικρός χαμαιλέοντας στεναχωριέται γιατί δεν έχει το δικό του χρώμα, όπως όλα τα υπόλοιπα 

ζώα. Έτσι αποφασίζει να βρει ένα πράσινο φύλλο να κάτσει επάνω του, να γίνει πράσινος και να 

μείνει εκεί για πάντα. Αυτό είναι μια καλή λύση μέχρι που η εποχή αλλάζει και το φύλλο γίνεται 

κίτρινο και μετά κόκκινο. Τελικά καταλαβαίνει πως είναι καλύτερα να είναι ο εαυτός του.  

Με τις:  Παπαδομαρκετάκη  Έλενα  και Δασκαλάκη Κατερίνα 

Για παιδιά  6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου  

 

3 Ιουλίου, 10:00 -  11.30 το πρωί 

Ουράνιο τόξο: μύθοι και πειράματα, συνάντηση 2η 

Τα παιδιά θα ακούσουν τις αφηγήσεις και τις αναγνώσεις για το ουράνιο τόξο, θα φτιάξουν  

το δικό τους… ουράνιο τόξο  και κατόπιν με πειράματα θα κατανοήσουν τον τρόπο που 

δημιουργείται στον πραγματικό κόσμο. 

Με τους: Νικολακάκη Αργιέτα και Θεοδωράκη  Κώστα 

Για παιδιά  8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

4 Ιουλίου, 10:00 το πρωί 



Βάζω χρώμα στη Βιβλιοθήκη μου!, συνάντηση 1η 

Ζωγραφίζουμε και ομορφαίνουμε την… πρόσοψη  της βιβλιοθήκης μας. 

Με την  Ομάδα Αρχιτεκτόνων p-public- Γράβαλλου Έλλη 

Για μικρά και… μεγάλα παιδιά. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου 

 

 

5 Ιουλίου, 10:00 το πρωί  

Βάζω χρώμα στη Βιβλιοθήκη μου!, συνάντηση 2η 

Ζωγραφίζουμε και ομορφαίνουμε την… πρόσοψη  της βιβλιοθήκης μας. 

Με την  Ομάδα Αρχιτεκτόνων p-public- Γράβαλλου Έλλη 

Για μικρά και… μεγάλα παιδιά. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου 

 

 

8 Ιουλίου, 10:00- 11.30 το πρωί 

Το μαύρο βιβλίο των χρωμάτων 

Διαβάζουμε το βιβλίο της Menena Cottin και ανακαλύπτουμε τρόπους να «αισθανόμαστε» 

τα χρώματα μέσα στο σκοτάδι 

Με την Μαραθάκη Ελένη   

Για παιδιά  6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

8 Ιουλίου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 



 

  9 Ιουλίου,  10:00 – 11.30 το πρωί 

Άρης, ο κόκκινος πλανήτης,  συνάντηση 1η 

Ταξιδεύουμε στον πλανήτη Άρη, συναντάμε «αρειανούς», φτιάχνουμε το δικό μας κόκκινο 

πλανήτη και το δικό μας εξωγήινο!  

Με τους: Σωτηρόπουλο Χρήστο και Αντωνία Βανδουλάκη 

Για παιδιά 8-13 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου.  Φέρνω μαζί μου μικρά κουτιά , πολύχρωμα καπάκια, χάρτινα ρολό… 

 

 

11 Ιουλίου, 10:00- 11.30 το πρωί 

Άρης, ο κόκκινος πλανήτης, συνάντηση 2
η
 

 Μαθαίνουμε για τους Κόκκινους Γίγαντες και τους Άσπρους Νάνους, φτιάχνουμε τον 

πλανήτη Άρη με την τεχνική του παπιέ μασέ  και …αρειανούς χρησιμοποιώντας άχρηστα 

υλικά, κουτιά από γάλα, καπάκια ,  χαρτιά … 

Με τους:  Σωτηρόπουλο Χρήστο και  Δουμάνη Χριστίνα 

Για παιδιά 8-13 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. Φέρνω μαζί μου μικρά κουτιά , πολύχρωμα καπάκια, χάρτινα ρολό… 

 

12 Ιουλίου, 10:00 -11:30 το πρωί 

Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε …χρωματιστές ιστορίες  

Ρίχνουμε τα ζάρια των ιστοριών και αρχίζει η ιστορία μας που πρέπει να περιλαμβάνει κι 

ένα πολύχρωμο αντικείμενο. 

Για παιδιά  5 ετών και άνω.  Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 

Δημοτικού Κήπου. 

 

15 Ιουλίου, 10:00 -  11.30 το πρωί 

Η υπόσχεση 

Διαβάζουμε το βιβλίο της Αννα Κονόμος, Υπόσχεση, εκ. Ποταμός και αναζητούμε τη σχέση 

ανάμεσα στις φωτογραφίες και τις μνήμες 

Με την Αγγέλα Μάλμου 

Για παιδιά  7-12 ετών. Με προεγγραφή . Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. Φέρνω μαζί μου παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

 



15 Ιουλίου, 10:00- 11:00 το πρωί 

Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

Σε Συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

16 Ιουλίου, 10:00 -11:30 το πρωί 

Πράσινοι ντετέκτιβ 

Ανακαλύπτουμε τη γειτονιά μας μέσα από τα χρώματα "πράσινο" και "γκρί". Συνθέτουμε 

τις ιστορίες του πράσινου και του γκρί  και βρίσκουμε τρόπους να συνυπάρξουν οι κόσμοι 

τους  αρμονικά. 

Για παιδιά 7 -12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

17 Ιουλίου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Ο μπερδεμένος χαμαιλέοντας 

Διαβάζουμε  το βιβλίο «Ο μπερδεμένος χαμαιλέοντας» του Έρικ Καρλ και παίζουμε 

μπερδεύοντας  εικόνες ζώων και φτιάχνουμε κολλώντας διαφορετικά μισά τα δικά μας… 

πρωτότυπα ζώα!  Ένας χαμαιλέοντας εύχεται να έμοιαζε λίγο περισσότερο σε κάποια ζώα, 

αλλά τελικά καταλαβαίνει πως είναι καλύτερα να είναι ο εαυτός του. 

Με την Κυρίτση Δήμητρα 

 Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

 

 

 

18 Ιουλίου, 10:00 -12:00 το πρωί  



Το κουτί με τις ιστορίες - Η ιστορία της πόλης μας σε χρώματα! 

Μέσα από τις ιστορικές πηγές και πάνω σε χάρτες διαφορετικών εποχών τα παιδιά 

μαθαίνουν : ποιοι κατοικούσαν σε αυτή την πόλη από τη βενετοκρατία ως τις μέρες μας. 

 Βρίσκουμε :  α)  τους χάρτες της πόλης σε κάθε εποχή β)  τις φυλές και την προέλευση των 

κατοίκων,  τις εθνικότητες και τις περιοχές που κατοικούσαν σε κάθε εποχή γ) τα μνημεία  

που μας άφησαν και τα συναντάμε έως τις ημέρες μας  δ)  τα συμβολικά χρώματα των 

σημαιών και των συμβόλων τους.  Τα τοποθετούμε στους χάρτες που φτιάχνουμε. 

Ζωγραφίζουμε και κατασκευάζουμε ό, τι χρειαστεί για την περιήγηση πάνω στους χάρτες, 

βλέπουμε ζωγραφιές από το πριν και απεικονίσεις ή φωτογραφίες από την τωρινή μορφή 

των μνημείων και τα φυλάμε στο «κουτί των ιστοριών»! 

Με την Αλιγιζάκη Στέλλα 

Για παιδιά 10-14 ετών . Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

22 Ιουλίου, 11:00 - 12:00 το πρωί 

Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

22 Ιουλίου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο 

Διαβάζουμε το βιβλίο «Το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο» του Λέο Λιόννι 

 Ανακατεύουμε τα χρώματα και φτιάχνουμε  καινούρια ! 

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

 

 

23 Ιουλίου, 10:00 -11:30 το πρωί 



Τα φαντάσματα είναι άσπρα 

Μιλάμε για ιστορίες φαντασμάτων, αγαπημένο θέμα των παιδιών και παρουσιάζουμε στη 

βιβλιοθήκη βιβλία με αυτό το θέμα.  Διαβάζουμε βιβλία που αναφέρονται σε ιστορίουλες 

φαντασμάτων και κατασκευάσουμε άσπρα φαντασματάκια για να στολίσουμε τη 

βιβλιοθήκη που θα γίνουν τα φαντάσματα της δικής μας βιβλιοθήκης!  

Με την Καντηλιεράκη Αλεξάνδρα 

Για παιδιά 7-9 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου. 

 

24 Ιουλίου, 10:00 -12:00 το πρωί 

Το παιχνίδι του Μεσοκαλόκαιρου 

Παιχνίδι παρατηρητικότητας, προσανατολισμού χώρου, χωρικής αντίληψης, γλωσσικών 

δεξιοτήτων και λύση προβλημάτων για παιδιά Δημοτικού. 

Με τον Βασιλομανωλάκη Κυριάκο 

Για παιδιά 8-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας  -  Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας 

 

25 Ιουλίου, 10:00 -11:30 το πρωί 

Τα χρωματιστά καπέλα αφηγούνται ιστορίες 

Η λέσχη με τα χρωματιστά καπέλα διαβάζει και συζητάει βιβλία, μετά αναλαμβάνει το κάθε 

παιδί ανάλογα με το χρώμα του καπέλου που φοράει να παρουσιάσει το βιβλίο εξηγώντας 

μια πλευρά του. 

 Το χρώμα κάθε καπέλου σημαίνει:  Μπλε καπέλο: τα στάδια της εξέλιξης της πλοκής Άσπρο 

καπέλο: τα στοιχεία του βιβλίου, δηλ. τόπος, χρόνος, ήρωες, γεγονότα, συγγραφέα, εκδότη, 

εικονογράφο Πράσινο καπέλο: πώς το συγκεκριμένο βιβλίο τροφοδότησε τη φαντασία και 

τη δημιουργικότητα του (προτάσεις για δράσεις, για άλλες αναγνώσεις, εκδρομές κλπ.) 

Κίτρινο καπέλο: Τι γνώσεις μας προσφέρει το βιβλίο, τι κερδίζουμε διαβάζοντάς το. Μαύρο 

καπέλο: τι δεν άρεσε από το βιβλίο Κόκκινο καπέλο: ποια συναισθήματα γέννησε η ιστορία  

Με τον Βασιλομανωλάκη Κυριάκο 

Για παιδιά 10-13 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

 

 

29 Ιουλίου, 11:00 – 12:00 το πρωί 



Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

29 Ιουλίου,  10:00 -11:00 το πρωί 

Το κουτί με τις ιστορίες 

Βρίσκουμε βιβλία, χωριζόμαστε σε ομάδες, φτιάχνουμε το κάστρο μας μέσα στο «κουτί με 

τις ιστορίες» και τοποθετούμε τους …χρωματιστούς ήρωες των βιβλίων που διαβάζουμε. 

Με την Καρολεμέα  Μεταξία 

Για παιδιά  6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

30 Ιουλίου,  10:00 -11:30 το πρωί 

 Η μάγισσα Παλάβω 

Περιγραφή: Διαβάζουμε το βιβλίο «Η μάγισσα Παλάβω» , μιλάμε για το χρώμα στη ζωή μας  

και πως θα ήταν ο κόσμος μας …μονόχρωμος, κατασκευάζουμε καπέλα …μαγισσών  και 

παίζουμε το παιχνίδι «Τα χρώματα της μάγισσας»! 

Με την Ιορδανίδου Ελένη 

Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου. 

 

 

 

 

 

 

1 Αυγούστου, 10:00-11:30 το πρωί 



Τα χρωματιστά κοράκια 

Ο Μαυρίκιος Μαυρούλης, το κατάμαυρο κοράκι, είναι πολύ στεναχωρημένος και χύνει 

μαύρο δάκρυ. Εμείς  με τα υπέροχα χρώματα από τον κουβά του Νικολάκη Κουνελάκη θα 

τον βοηθήσουμε να γίνει χαρούμενος! 

Με την Αγγελική  Ζουμπεκλή  

 Για παιδιά  6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

 

5  Αυγούστου,  11:00 -  12:00 το πρωί 

Η σκακιέρα των βιβλίων 

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της βιβλιοθήκης 

Για παιδιά  6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου 

 

 

5 Αυγούστου, 10:00-11:00 το πρωί 

Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων!  

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

 Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά  6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

6 Αυγούστου, 10:00 -  12:00 το πρωί 

Φώτο-κομικ  

Βρίσκουμε το θέμα, δημιουργούμε τη δική μας ιστορία με φωτογραφίες που τραβάμε , 

γράφουμε το …σενάριο και έτοιμο το φωτο-κομικ! 

Για παιδιά  10-13 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

8 Αυγούστου, 10:00 -  11.30 το πρωί 



Οι σκιές χάθηκαν!  

Επηρεασμένοι από τους ήχους της… μουσικής, ζωγραφίζουμε  την επιφάνεια του χαρτιού 

μας και…   κρύβουμε έξυπνα τα ζωάκια μας! 

Για παιδιά  6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

12  Αυγούστου, 11:00 -  12:00 το πρωί 

  Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

12 Αυγούστου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε …χρωματιστές ιστορίες  

Ρίχνουμε τα ζάρια των ιστοριών και αρχίζει η ιστορία μας που πρέπει να περιλαμβάνει κι 

ένα πολύχρωμο αντικείμενο. 

Για παιδιά 5 ετών και άνω. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 

Δημοτικής Ενότητας Σούδας. 

 

20 Αυγούστου, 10:00 -  12:00 το πρωί 

Ο κύβος των ιστοριών 

Ταξιδεύουμε στα χρόνια τα …παλιά και μιλάμε για αληθινές ιστορίες!  την ιστορία του 

τόπου μας , με αφορμή  την επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την 

Ελλάδα. Ζωγραφίζουμε τη σημαία της Κρητικής Πολιτείας. Παρατηρώντας Ενδεικτικά 

μαθητών της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913), ζωγραφίζουμε τα συναισθήματά μας… πάνω 

στις έξι έδρες ενός κύβου. 

Με τον Καλογεράκη Γεώργιο 

Για παιδιά 9-14 ετών. Με προεγγραφή.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

22  Αυγούστου, 10:00 -  11.30 το πρωί 



Πολύχρωμοι στίχοι σε 3 βήματα… 

Διαβάζουμε ποιήματα με θέμα τα χρώματα, συνθέτουμε τους δικούς μας στίχους μέσα απο 

παιχνιδο-ασκήσεις και τους παρουσιάζουμε στην ομάδα. 

Με την Κίτσου Παναγιώτα 

Για παιδιά  10-13 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

26  Αυγούστου, 11:00 -  12:00 το πρωί 

  Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά  6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

26 Αυγούστου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Οι σκιές χάθηκαν! 

 Επηρεασμένοι από τους ήχους της… μουσικής, ζωγραφίζουμε  την επιφάνεια του χαρτιού 

μας και…   κρύβουμε έξυπνα τα ζωάκια μας! 

Με το Φουντουλάκη Αντώνη 

Για παιδιά  6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

27  Αυγούστου, 10:00 -  11.30 το πρωί 

 «Μουτζουρωτής Χαρτιών» 

Αφήγηση  του  θεατρικού  κειμένου που έγραψε η ηθοποιός και λογοτέχνης Μαρινέλλα 

Βλαχάκη για τα παιδικά χρόνια του Κωστή Παλαμά  και  συζήτηση με τα παιδιά για το 

αφήγημα και για τον Ποιητή. 

Με την Μαρινέλλα Βλαχάκη  

Για παιδιά  9-14 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 



 

 29 Αυγούστου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Η πεταλούδα στη Χώρα των Χρωμάτων 

Μια μικρή πεταλούδα έχασε τα χρώματά της και θέλει να πάει στη χώρα των χρωμάτων για 

να τα βρει. Η συνέχεια στην ιστορία που θα φτιάξουν τα παιδιά στο …εργαστήρι 

μυθοπλασίας και κατασκευής πεταλούδας! 

Με την Κίτσου Παναγιώτα 

Για παιδιά  6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

2 Σεπτεμβρίου, 11:00 -  12:00 το πρωί 

  Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Το μομπίλ των βιβλίων! 

 Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τις 

λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα 

 

Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.   

Για παιδιά 6-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

2 Σεπτεμβρίου, 10:00 -11:00 το πρωί 

Ο κύβος των  ιστοριών 

Γράφουμε και εικονογραφούμε την ιστορία μας πάνω στις έξι έδρες ενός κύβου. 

Για παιδιά  8-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας. 

 

 

 

 

5 Σεπτεμβρίου,  11:00 -  12:00 το πρωί  

Οδύσσεια – Η πολύχρωμη ιστορία 



Διαβάζουμε το βιβλίο της Μαρίας Άγγελίδου, Οδύσσεια - η πολυμήχανη ιστορία, εκδ. 

Βιβλιόφωνο και περιγράφουμε με χρωματιστά κουβάρια το ταξίδι του Οδυσσέα. 

Με τη Ντούλια Αθηνά 

 Για παιδιά 8-10 ετών. Χωρίς προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

10 Σεπτεμβρίου, 10:00 -  11.30 το πρωί 

Ο βάτραχος είναι βάτραχος 

Διαβάζουμε  το βιβλίο «Ο βάτραχος είναι βάτραχος» του Μαξ Μέλθουις και φτιάχνουμε  με 

τα παιδιά μάσκες βατράχων!  

Σ' αυτό το βιβλίο ο βάτραχος προσπαθεί να μοιάσει σε διάφορα άλλα ζώα των οποίων τις ικανότητες 

θα ήθελε να έχει. Στο τέλος όμως συνειδητοποιεί πόσο χαρούμενος είναι που είναι αυτό που είναι: 

ένας πράσινος βάτραχος 

Για παιδιά 6 ετών και άνω. Με προεγγραφή. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου. 

 

  

Παράλληλες εκδηλώσεις 

• Καθημερινά μαθήματα εκμάθησης σκακιού , τμήματα ανάλογα την ηλικία και τις 

γνώσεις των παιδιών, από 25 Ιουνίου έως τέλος Αυγούστου, και στις δύο Παιδικές-Εφηβικές 

Βιβλιοθήκες.   Για παιδιά 5-15ετών  

• Κινητή Βιβλιοθήκη 

Υποστήριξη των προγραμμάτων του Δήμου μας για παιδιά, τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, που πραγματοποιούνται  στο Κλειστό Γυμναστήριο Χανίων  και στις 

δραστηριότητες των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα  του Ναυτικού Ομίλου 

Χανίων. 

 

 


