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Ε∆Ω ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ

23 Ιουνίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι παραδοσιακό εργαστήρι αργαλειού!
Αφηγούµαστε την ιστορία της Πηνελόπης της γυναίκας του Οδυσσέα και υφαίνουµε το δικό µας

κοµµάτι ύφασµα στον αργαλειό µας.
Για παιδιά 8-12 ετών.

25 Ιουνίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Παίζουµε  οµαδικά  παιχνίδια  µε  σκοπό  την  καλλιέργεια  της  άµιλλας  της  οµαδικότητας  και  του

εθελοντισµού.
Με το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων Χανίων.
Για παιδιά 6-12 ετών.

29 Ιουνίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο βυθός της θάλασσας!
Η βιβλιοθήκη µας µετατρέπεται σε βυθό και εµείς µικροί εξερευνητές!
Με την νηπιαγωγό Αιµιλία Κατράκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

2 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ένα καταφύγιο φανταστικών φίλων.
Πολλοί ήρωες στις ιστορίες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους βοηθάει στις περιπέτειές τους.
Όλοι οι φανταστικοί φίλοι είναι κρυµµένοι στη βιβλιοθήκη και τους ανακαλύπτουµε παίρνοντας

µέρος σ΄ ένα παιχνίδι θησαυρού.
Με την εκπαιδευτικό Χαρά Αρετάκη

Για παιδιά 7-12 ετών.

7 Ιουλίου, 11:00-12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο χάρτης του κόσµου.
Αποτυπώνουµε τη βιβλιοθήκη µας σαν ένα µεγάλο χάρτη. Έχει τα δάση του µε τα παραµύθια τους,
τις  πεδιάδες  και  τις  θάλασσες  µε  τα  βιβλία  φυσικών  επιστηµών,  τα  βουνά  του  µε  τα  βιβλία

ιστορίας.
Με τον καθηγητή Πληροφορικής Παύλο ∆ότσο

Για παιδιά 8-12 ετών.

14 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του χρόνου – Οι πειρατές

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου  και βγαίνουµε πάνω σ΄ ένα πειρατικό καράβι

στην εποχή των πειρατών. Ετοιµαζόµαστε για ρεσάλτο, µοιράζουµε τα λάφυρά µας, περνάµε µια

µέρα αρµενίζοντας στις θάλασσες.
Με τον εκπαιδευτικό Κώστα Μανωλάκη

Για παιδιά 6-10 ετών 



16 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι εργαστήριο καλοκαιρινών κατασκευών

∆ηµιουργούµε µε φαντασία όµορφες καλοκαιρινές κατασκευές!
Με την νηπιαγωγό Αναστασία Λυγγουνού

Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή.

20 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής!
Μετατρέπουµε  τη  βιβλιοθήκη   µας  σε  εργαστήρι  ζαχαροπλαστικής.  Φτιάχνουµε  γλυκές

καλοκαιρινές γεύσεις και διακοσµούµε γλυκά.
Με την νηπιαγωγό και συγγραφέα Βίλµα Μαυροµατάκη

Για παιδιά 8 – 12 ετών. Με προεγγραφή.

23 Ιουλίου, 11:00 – 12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ένα ραφείο λέξεων.
Κεντάµε µε πολύχρωµες κλωστές λέξεις πάνω σε µικρά κοµµάτια από ύφασµα, τα ράβουµε µεταξύ

τους και φτιάχνουµε την σηµαία του καλοκαιριού.
Με την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Τσακιράκη

Για παιδιά 8 – 12 ετών.

29 Ιουλίου, 11:00 -12:30, το πρωί

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι θεατρική σκηνή.
Η  βιβλιοθήκη  µετατρέπεται  σε  σκηνή  και  παίζουµε  παιχνίδια  οµαδικότητας  ,  συναισθηµατικής

νοηµοσύνης , πειραµατισµού , έκφρασης , φαντασίας και επικοινωνίας.
Με την θεατρολόγο ∆ήµητρα Λιοδάκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

• Πρόγραµµα Συναισθηµατικής Αγωγής

<<Ταξίδι στον κόσµο των συναισθηµάτων>>
Υπευθ.  προγράµµατος: Μαλανδράκη  Κατερίνα  - ψυχολόγος  και  Σεφερλή  Κατερίνα  - κοινωνική

λειτουργός.
Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης για την ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο.
Υπευθ. Προγράµµατος: Μαλανδράκη Κατερίνα-ψυχολόγος και Σεφερλή Κατερίνα - κοινωνική

 λειτουργός.


