ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠ∆ ΠΑΧΙΑΝΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015
Ε∆Ω ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ...
1.∆ευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 10:30π.µ.:
(Παίζουµε οµαδικά παιχνίδια που ενισχύουν την οµαδικότητα και το αίσθηµα αλληλεγγύης και
εθελοντισµού)
Η εκδήλωση θα γίνει από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων Χανίων
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
2.Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 10:30π.µ.:
(Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι το ατελιέ του Χουάν Μιρό)
Mετατρέπουµε τη βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Χουάν Μιρό, βλέπουµε έργα του, ζωγραφίζουµε µε
τον δικό του τρόπο και γράφουµε µικρά ποιήµατα εµπνευσµένα από τους τίτλους των έργων του.
Η εκδήλωση θα γίνει από την εκπαιδευτικό Αντωνία Κυργιακούδη.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
3.Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 10:30π.µ.:
(Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της βιβλιοθήκης)
Κάθε µέρα ένα παιδί θα αναλαµβάνει να παρουσιάσει µε λίγα λόγια την υπόθεση ενός βιβλίου και
να το προτείνει ή όχι στα υπόλοιπα παιδιά.
Η εκδήλωση θα γίνει από την υπεύθυνη του Κέντρου, Αργυρώ Κατσιγιαννάκη.
Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης
4.Tετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 11:00π.µ.:
(Πρόληψη ατυχηµάτων σε θάλασσα και πισίνα)
Ενόψει του καλοκαιριού που τα παιδιά πηγαίνουν στις παραλίες θα προσπαθήσουµε να τους
εξηγήσουµε τους κινδύνους που κρύβει η θάλασσα και η πισίνα.
Η εκδήλωση θα γίνει από τον ναυαγoσώστη, Κώστα Νικολαντωνάκη.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
5.Πέµπτη 16 Ιουλίου και ώρα 10:00π.µ.:
(Eδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι ο χάρτης του κόσµου)
Στη συνάντησή µας αυτή θα προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε τη βιβλιοθήκη µας σε ένα
χάρτη.΄Εχει τα δάση του µε τα παραµύθια τους, τις πεδιάδες και τις θάλασσες µε τα βιβλία φυσικών
επιστηµών, τα βουνά του µε τα βιβλία ιστορίας.
Η εκδήλωση θα γίνει από την εκπαιδευτικό Ελένη Παπαδάκη.
Για παιδιά από 8 ετών.
6.Πέµπτη 16 Ιουλίου και ώρα 11:30π.µ.:
(Eδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι µια µηχανή του χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηµατογράφου)
Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη-µηχανή του χρόνου και βγαίνουµε στο κινηµατογραφικό πλατό της
εποχής του βωβού κινηµατογράφου γράφοντας σενάρια και γυρνώντας µικρά ταινιάκια.
Η εκδήλωση θα γίνει από την εκπαιδευτικό Ελένη Παπαδάκη.
Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.
(Oι άλλες δύο συναντήσεις θα καθοριστούν σε συνεργασία µε τα παιδιά).

7.Tετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 10:30π.µ.:
(Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι µια τραγουδοπαρέα)
Συναντιόµαστε στο χώρο της βιβλιοθήκης και τραγουδάµε τραγούδια γνωστά, µαθαίνουµε
καινούργια, και γράφουµε ακόµα και τα δικά µας τραγούδια. Επίσης ανακαλύπτουµε ταλέντα σε
φωνούλες.
Η εκδήλωση θα γίνει από τη µουσικό Βαλεντίνα Αναγνωστοπούλου.
Για παιδιά από 8 έως 12 ετών
8.(Πρόγραµµα συναισθηµατικής αγωγής) από την κοινωνική λειτουργό Κατερίνα Σεφερλή και
την ψυχολόγο Κατερίνα Μαλανδράκη.
9.(Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο) από την κοινωνική λειτουργό Κατερίνα Σεφερλή και την
ψυχολόγο Κατερίνα Μαλανδράκη

