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Παρασκευή 16 Ιουνίου: Γιορτή έναρξης. Ώρα 11:00
Κυνήγι  θησαυρού  για  την  ανακάλυψη  των  σημείων  της  βιβλιοθήκης. 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. Για όλα τα παιδιά

Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων, Ντούλια Αθηνά.

Τρίτη  20  Ιουνίου και  κάθε  Τρίτη  εκμάθηση  παραδοσιακών  χορών  και  θεατρικό
παιχνίδι  με  την  θεατρολόγο,  Αγιασμενάκη  Στέλλα  και  ανέβασμα  θεατρικής
παράστασης τέλος Ιουλίου με θέμα: “Περιδιαβαίνοντας τους ωκεανούς της κρητικής
παράδοσης”.
Ώρα 10:00

Πέμπτη 22 Ιουνίου:  Το σημείο βρασμού. Ένα εργαστήριο για τον θυμό. Για παιδιά
προσχολικής ηλικίας ώρα 10:00
Ένα θυμόμετρο στη τάξη
Το σημείο πήξης και τήξης. Μια συνάντηση για να φάμε παγωτό. Για όλα τα παιδιά
Παραμύθι με την τήξη και την πήξη
Νηπιαγωγός Τζιανουδάκη Σπυριδούλα 

Παρασκευή  23  Ιουνίου:  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; Για παιδιά 9-12 ετών, ώρα 10:00
Εργαστήριο  emoticons.  Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης,  γράμματα και  αριθμούς
φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων. Για παιδιά 9-12 ετών
Κείμενα  δημιουργικής  γραφής  με  στόχο  τη  συνειδητοποίηση  της  σημασίας  των
σημείων στίξης, εικαστική προσέγγιση.  
Ώρα 11:00
Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων Ντούλια Αθηνά.

Δευτέρα 26 Ιουνίου: 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. Για παιδιά από 6-9 ετών.
Ώρα 10:00



Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό. Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη
βιβλιοθήκη για να μπορούμε να παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς. Για
παιδιά 6-12 ετών 
Φτιάχνουμε  μάσκες  ζώων  και  παίζουμε,  με  εφημερίδες  και  κόλα  δημιουργούμε
πλανήτες και παρατηρούμε…..  
Ώρα 11:00
Νηπιαγωγός Καλαθάκη Ελένη

Τρίτη 27 Ιουνίου:  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. Για παιδιά 9-12 ετών και έφηβους Ώρα 10:00

Τα  σημεία  πάνω  στο  χάρτη.  Φτιάχνουμε  το  υπόμνημα  του  αγαπημένου  μας
φανταστικού ή πραγματικού χάρτη. Για παιδιά 6-12 ετών, ώρα 11:00

Οι αναμνήσεις μας – σημεία της ιστορίας μας. Πάνω σε μια χρονογραμμή ποια
είναι τα σημεία – σταθμοί της δικιάς σου ζωής; Για παιδιά 6-12 ετών, ώρα 10:00

Προσωπικές  αφηγήσεις  για  βιωματικό  εργαστήριο  κοινωνικής  και
συναισθηματικής  ενδυνάμωση  του  παιδιού,  κατασκευή  ενός  ανάγλυφου  χάρτη,
δημιουργία αναμνηστικών χρονογραμμών με τα κυριότερα συμβάντα της ζωής μας.
Ώρα 12:00 
Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων Ντούλια Αθηνά.

Τετάρτη 28 Ιουνίου Σημείο, γραμμή, επίπεδο:  Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι.
Για παιδιά 6-12 ετών ώρα 10:00
Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε κουκκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε εικόνες. Για
παιδιά 6-12 ετών
Γνωριμία  με  τα  έργα  του  Καντίσκι  και  ζωγραφίζουμε  όπως  ο  Καντίσκι,  ενώνω
κουκκίδες με αλφαβητική σειρά και σχηματίζω εικόνες
Ώρα 11:00
Νηπιαγωγός Καλαθάκη Ελένη

Πέμπτη 29 Ιουνίου  Οι λέξεις ως σημεία. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με
αφετηρία τρεις λέξεις. Για παιδιά 6-12 ετών
Χωριζόμαστε σε ομάδες και κάθε ομάδα με αφορμή τρεις λέξεις φτιάχνουν τη δική
του ιστορία, τη φτιάχνουν και τη ζωγραφίζουν, ώρα 10:00
Twister - ένα παιχνίδι με σημεία. Μια πρόκληση ισορροπίας και ευλυγισίας με χέρια
και πόδια από σημείο σε σημείο. Για όλα τα παιδιά
Παίζω και γυμνάζομαι με χρώματα και σχήματα στο Twister.
Νηπιαγωγός Καλαθάκη Ελένη
Ώρα 11:00                                        

    ΙΟΥΛΙΟΣ

Τρίτη  4  Ιουλίου.  Σημεία  και  τέρατα.  Συναντήσεις  με  όλα  τα  τέρατα  των
παραμυθιών και των μύθων. Για όλα τα παιδιά
Αφήγηση παραμυθιού κατασκευές μυθικών τεράτων.
Ώρα 11:00
Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων Ντούλια Αθηνά.

Τετάρτη 5 Ιουλίου. Η Χιονάτη και τα σημεία. Αφήγηση της ιστορίας με τον τρόπο
της εικαστικού Warja Lawater. Για παιδιά 6-12 ετών, ώρα 10:00
Ζωγραφική με σταγόνες. Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ. Για παιδιά 6-12 ετών
Τα παιδιά ζωγραφίζουν το παραμύθι της Χιονάτης με τρόπο εικαστικό



δημιουργούν μύλο με τον τρόπο της σταγόνας,  ώρα 11:00
Νηπιαγωγός κα Τζιανουδάκη Σπυριδούλα 

Πέμπτη 6 Ιουλίου:  Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι
σε ταξίδι.  Τα ταξίδια στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής μας.  Για παιδιά 9-12
ετών
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. Για παιδιά 6-12 ετών ώρα 10:00
Αφήγηση ιστοριών με ταξιδιωτικό χαρακτήρα, κυνηγητό λέξεων που μας δίνουν
τους ήρωες και τις χώρες τους
Ώρα 11:00
Νηπιαγωγός κα Τζιανουδάκη Σπυριδούλα 

Παρασκευή 7 Ιουλίου 
Οι  φάροι  σημεία  στη  θάλασσα.  Οι  φάροι  αφηγούνται  ιστορίες  τρικυμίας,
καταιγίδων, ναυαγίων. Για παιδιά 6-12 ετών, ώρα 10:00
Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ημέρες. Φτιάχνουμε το δρομολόγιο του
Φιλέα Φογκ με ημερομηνίες και ώρες. Για παιδιά 6-12 ετών
Αφήγηση ιστορίας αναπαράσταση του φάρου των Χανίων, αφήγηση και κατασκευή
ημερολογίου.
Ώρα 11 :00
Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων κα Ντούλια Αθηνά.

Τετάρτη  12  Ιουλίου,  Παιχνίδια  στην  αυλή  της  βιβλιοθήκης  ισορροπίας,
σκυταλοδρομίας και διάφορα άλλα παιχνιδοτράγουδα.
Ώρα 11:00
Νηπιαγωγός κα Τζιανουδάκη Σπυριδούλα 

Πέμπτη 13 Ιουλίου
Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε κουκκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε εικόνες. Για
παιδιά 6-12 ετών
Ώρα 11:00

Παρασκευή 21 Ιουλίου
Ζωγραφική με κουκκίδες. Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά. Για παιδιά 6-12 ετών
Ώρα 11:00
Κοντά μας η ζωγράφος Ρεθεμνιωτάκη Κατάκη Βάσω 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Παρασκευή  8  Σεπτεμβρίου: Γιορτή  λήξης.  Απολαμβάνουμε  όλα  όσα
δημιουργήσαμε την καλοκαιρινή περίοδο.
Ώρα 11:00
Σχολική σύμβουλος Α’ περιφέρειας Χανίων Ντούλια Αθηνά.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δευτέρα: Δράσεις φιλαναγνωσίας με εικαστική προσέγγιση.

Τρίτη : Θεατρικό παιχνίδι, εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

Τετάρτη: Παιχνιδοτράγουδα στην αυλή.  Παιχνίδια σκυταλοδρομίας και ισορροπίας.



Πέμπτη: Ανακύκλωση.

Παρασκευή: Ζωγραφική με θέμα “καλοκαιρινές διακοπές”

Τα  Κέντρα  λειτουργούν  8  πμ  με  16  μ.μ.  Τις  ώρες  που  τα  παιδιά  δεν  έχουν
συγκεκριμένη δράση μπορούν να απασχοληθούν και να διασκεδάσουν με ελεύθερο
παιχνίδι, με επιλεγμένα επιτραπέζια παιχνίδια, να επιλέξουν βιβλία από την παιδική
βιβλιοθήκη ή να ζωγραφίσουν (ελεύθερο σχέδιο).

ΚΔΑΠ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

16/6/17:  Γιορτή  έναρξης. Εμψυχώτριες  Αγιασμενάκη  Στέλλα  –  Παπουτσάκη
Ελένη.

Πόσα  διαφορετικά  πράγματα,  λέξεις,  έννοιες  μπορεί  να  είναι  ένα  σημείο.  Στη
βιβλιοθήκη ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε, φωτογραφίζουμε διαφορετικά
σημεία και φανταζόμαστε τις περιπέτειες μας αυτό το καλοκαίρι από σημείο σε…
σημείο.  Τέλος  φτιάχνουμε  το  ημερολόγιο  του  καλοκαιριού  με  τις  σημαντικές
ημερομηνίες της βιβλιοθήκης.

20/6/17,  Παιχνίδι  γνωριμίας  με  τα  καινούργια  βιβλία  της  καλοκαιρινής
εκστρατείας.  Εμψυχώτρια  Αγιαμενάκη  Στέλλα  (θεατρολόγος).  Από  βιβλίο  σε
βιβλίο γνωρίζουμε τους ήρωες, τις  περιπέτειες, τους τόπους. 

22/6/17, Σημείο, γραμμή, επίπεδο: Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι, Εμψυχώτρια
Αντωνίου Φρόσω.

 23/6/17, 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.  Εμψυχώτρια  Δαχτυλούδη

Έλσυ (εθελόντρια).

26/6/17,  Κλήδονας.  Αναβίωση  του  εθίμου  μαζί  με  το  Ε΄  ΚΑΠΗ  Χανίων, 
Εμψυχώτρια  Αγιασμενάκη Στέλλα.

28/6/17, Twister - ένα παιχνίδι με σημεία. Μια πρόκληση ισορροπίας και ευλυγισίας
με χέρια και πόδια από σημείο σε σημείο, Εμψυχωτές από την ομάδα εθελοντών
“Διαβάζω και Αλλάζω”.

29/6/17,  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, Εμψυχώτρια Μιγιάκη Βανέσσα
(εθελόντρια).

30/6/17,  Σημείο  ισορροπίας.  Φτιάχνουμε  κατασκευές  που  καταφέρνουν  να
ισορροπούν, Εμψυχώτρια Παπουτσάκη Ελένη.

ΙΟΥΛΙΟΣ



3/7/17, Οι φάροι σημεία στη θάλασσα.  Οι φάροι αφηγούνται ιστορίες τρικυμίας,  
καταιγίδων, ναυαγίων, Εμψυχώτρια Αγιασμενάκη Στέλλα.

5/7/17,  Το  σημείο  πήξης  και  τήξης. Μια  συνάντηση  για  να  φάμε  παγωτό,  
Εμψυχώτρια Λυβιάκη Ζωή.

 6/7/17, 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; Εμψυχώτρια Μιγιάκη Βανέσσα (εθελόντρια).

10/7/17, Ημέρα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Χορεύουμε
και τραγουδάμε τα “Ξυλουρέικα”. Εμψυχώτρια Αγιασμενάκη Στέλλα.

12/7/17,  Από  σημείο  σε  σημείο.  Ενώνουμε  κουκκίδες  στο  χαρτί  και  φτιάχνουμε
εικόνες. Εμψυχώτρια Παπουτσάκη Ελένη.

14/7/17, Εργαστήριο emoticons.  Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης,  γράμματα και  
αριθμούς  φτιάχνουμε  εκφράσεις  προσώπων,  Εμψυχώτρια  Δαχτυλούδη  
Έλσυ (εθελόντρια).

17/7/17, Επαγγέλματα, που χάθηκαν στο χρόνο. Εμψυχώτρια Αγιασμενάκη 
Στέλλα.

19/7/17  Σημεία  και  τέρατα.  Συναντήσεις  με  όλα  τα  τέρατα  των  παραμυθιών  και  των  
μύθων. Εμψυχωτές από την ομάδα εθελοντών “Διαβάζω και αλλάζω”.

21/7/17,  Τα  σημεία  του  ορίζοντα.  Πώς  ταξίδευαν  τα  παλιότερα  χρόνια.  Πώς  
χρησιμοποιούμε την πυξίδα. Εμψυχώτρια Δαχτυλούδη Έλσυ (εθελόντρια).

25/7/17, Το σημείο βρασμού.  Ένα εργαστήριο για τον θυμό. Εμψυχώτρια Μαλανδράκη
Κατερίνα, Ψυχολόγος.

28/7/17,  Γλυκά και αλμυρά σημεία.  Φτιάχνουμε μικρές στρογγυλές γλυκές και  αλμυρές
βούλες για να κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας.
Εμψυχώτρια Παπουτσάκη Ελένη & Δαχτυλούδη Έλσυ (εθελόντρια).

Γιορτή λήξης. Οι περιπέτειες των σημείων αφηγούνται τις ιστορίες τους στους  επισκέπτες  
της βιβλιοθήκης. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00 – 12:00 Πρόγραμμα Εθνικής Βιβλιοθήκης – Θεατρικές Παραστάσεις

12:30 – 14:00 Δραματοθεραπεία

ΤΡΙΤΗ

10:00 – 12:00 Φιλαναγνωσία

12:30 – 14:00 Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

ΤΕΤΑΡΤΗ



10:00 -12:00 Πρόγραμμα Εθνικής Βιβλιοθήκης

12:30  –  14:00  Εργοθεραπεία  (ομάδες  συνεργασίας  –  επικοινωνίας  -κανόνες
συμπεριφοράς  -  εκμάθηση  δραστηριοτήτων  καθημερινής  ζωής  –  αυτονομίας  –
αυτοφροντίδας)

ΠΕΜΠΤΗ

10:00 – 12:00 Πρόγραμμα Εθνικής Βιβλιοθήκης

12:30 – 14:00 θεατρικό παιχνίδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00 – 12:00 Πρόγραμμα εθνικής Βιβλιοθήκης

12:30 – 14:00 Εργοθεραπεία ( Μουσικοκινητικές δεξιότητες – διαδραστικό παιχνίδι –
αδρή – λεπτή κινητικότητα )

Τα  Κέντρα  λειτουργούν  8  πμ  με  16  μ.μ.  Τις  ώρες  που  τα  παιδιά  δεν  έχουν
συγκεκριμένη δράση μπορούν να απασχοληθούν και να διασκεδάσουν με ελεύθερο
παιχνίδι, με επιλεγμένα επιτραπέζια παιχνίδια, να επιλέξουν βιβλία από την παιδική
βιβλιοθήκη ή να ζωγραφίσουν (ελεύθερο σχέδιο).

ΚΠΔ ΠΑΧΙΑΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

1.  Παρασκευή  16  Ιουνίου  2017  και  ώρα  11:00  -12:00π.μ.: Γιορτή΄Εναρξης  με
Κυνήγι Θησαυρού με τη βοήθεια της Εκπαιδευτικού Τόνιας Κυργιακούδη.  

2. Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ: «Παιχνίδι γνωριμίας με τα
καινούργια βιβλία της Καλοκαιρινής Εκστρατείας» με τη βοήθεια της υπεύθυνης του
Κέντρου Αργυρώς Κατσιγιαννάκη. 

4.  Τρίτη  20  Ιουνίου  2017  και  ώρα  11:00-12:00π.μ.:  «Σημεία  συνάντησης-
Λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι» με τη βοήθεια της υπεύθυνης του
Κέντρου Αργυρώς Κατσιγιαννάκη. Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τα βιβλία και
συναντιούνται σε σημεία της βιβλιοθήκης.

5.  Τετάρτη  21  Ιουνίου  2017  και  ώρα  11:00-12:00π.μ.:  «Τα  σημεία  πάνω  στο
χάρτη».  Φτιάχνουμε  το  υπόμνημα  του  αγαπημένου  μας  χάρτη  με  τη  βοήθεια  της
Θεατρολόγου Στέλλας Αγιασμενάκη.

6. Παρασκευή 23 Ιουνίου 1017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Σημεία και τέρατα» με
την βοήθεια της Εκπαιδευτικού Τόνιας Κυργιακούδη. Συναντήσεις με τα τέρατα των
παραμυθιών και των μύθων.

7. Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Σημεία των καιρών» με τη
βοήθεια της  υπεύθυνης του Κέντρου Αργυρώς Κατσιγιαννάκη.  Περιγράφουμε την
εποχή που ζούμε και την αποτυπώνουμε σε χαρτί.



8. Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 11:00-12:00π.μ.:  «Οι αναμνήσεις  μας-σημεία στην
ιστορία»  με  τη  βοήθεια  της  υπεύθυνης  του  Κέντρου  Αργυρώς  Κατσιγιαννάκη.
Αποτυπώνουμε τα σημεία της δικής μας ζωής.

9. Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00-12:00π.μ.: «Τα σημεία της πόλης» με τη
βοήθεια  της  Θεατρολόγου  Στέλλας  Αγιασμενάκη.  Βγαίνουμε  βόλτα  και
φωτογραφίζουμε τα σημεία της πόλης.

10. Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00-12:00π.μ.: «Το σημείο βρασμού»
με τη βοήθεια της Ψυχολόγου Κατερίνας Μαλανδράκη. Πρόγραμμα διαχείρισης του
θυμού για τα παιδιά.

ΙΟΥΛΙΟΣ

11. Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-12:00π.μ.: «Σημείο, γραμμή, επίπεδο:
Στο ατελιέ του Βασίλη Κατίνσκι» με τη βοήθεια των Νηπιαγωγών Δέσποινας Τζάκη
και  Μαργαρίτας  Ναυπακτίτου.  Παρατηρούμε  και  μαθαίνουμε  τις  τεχνικές  του
ζωγράφου.

12. Τρίτη 4 Ιουλίου και ώρα 11:00-12:00π.μ.:  «Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό»
με τη βοήθεια του Φιλόλογου Γεράσιμου Βερικάκη. Κατασκευάζουμε το δικό μας
πλανητάριο.

13.  Τετάρτη  5  Ιουλίου  2017  και  ώρα  11:00-12:00π.μ.:  «Οι  Φάροι  σημεία  στη
θάλασσα» με τη βοήθεια των Νηπιαγωγών,  Δέσποινας  Τζάκη και  Ρένας  Καράκη.
Εργαστήριο ποίησης για παιδιά.

14. Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.:  «Από γράμμα σε γράμμα
βρες  τις  λέξεις»  με  τη  βοήθεια  των  Βρεφονηπιοκόμων  Λίας  Μαραμπουτάκη  και
Πόπης Τζομπαζάκη. Τα ονόματα των ηρώων παίζουν κυνηγητό σε μια κόλλα χαρτί

15. Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Από σημείο σε σημείο» με
τη βοήθεια της υπεύθυνης του Κέντρου Αργυρώς Κατσιγιαννάκη. Ενώνουμε σημεία
και φτιάχνουμε ωραίες εικόνες.

16. Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Σημείο ισορροπίας» με τη
βοήθεια της  Καθηγήτριας  Μαθηματικών Ειρήνης Χαλακατεβάκη.  Ισορροπούμε το
σώμα μας και τα υλικά μας.

17. Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Η Χιονάτη και τα σημεία»
με  τη  βοήθεια  της  Φιλολόγου  Δήμητρας  Λυμπέρη  και  της  Δασκάλας  της
Πληροφορικής, Νάνσυς Βλαζάκη. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν και θα ζωγραφίσουν το
παραμύθι με τον τρόπο του εικαστικού Warga Lawater.

18.Τετάρτη 19 Ιουλίου και ώρα 10:00-11:00 π.μ.: «΄Ολοι βλέπουμε το ίδιο σημείο»
με τη βοήθεια της Θεατρολόγου, Στέλλας Αγιασμενάκη. Ένα εργαστήριο Φιλοσοφίας
για το πώς αντιλαμβανόμαστε το σημείο.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



19 Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 10:00-11:00 π.μ.: «Σημείο τήξης και πήξης» με
τη βοήθεια  της  υπεύθυνης του Κέντρου,  Αργυρώς Κατσιγιαννάκη.  Συναντιόμαστε
στο Κέντρο και φτιάχνουμε παγωτά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20. Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ: «Γλυκά και αλμυρά» με
τη βοήθεια της υπεύθυνης του Κέντρου Αργυρώς Κατσιγιαννάκη. Φτιάχνουμε γλυκές
και αλμυρές λιχουδιές.

21. Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00-12:00 π.μ.: «Γιορτή λήξης» της
Καλοκαιρινής Εκστρατείας με έκθεση των έργων από τα παιδιά που συμμετείχαν σε
αυτή με τη βοήθεια της υπεύθυνης του Κέντρου, Αργυρώς Κατσιγιαννάκη.

       ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΈΡΑ  10:00-12:00  π.μ.:  Αναβιώνουμε  κλασικά  παιχνίδια  στην  αυλή  του
Κέντρου με την Βρεφονηπιοκόμου Φρόσω Αντωνίου

ΤΡΊΤΗ  10:00-12:00π.μ.:  Καλοκαιρινές  κατασκευές  με  την  βοήθεια  της  Ελένης
Καρτσωνάκη

ΤΕΤΆΡΤΗ 10:00-13:00π.μ.: Εκμάθηση κρητικού χορού και θεατρικού παιχνιδιού με
τη Θεατρολόγο, Στέλλα Αγιασμενάκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  11:00-12:00  π.μ.:  Παιχνίδια  Φιλαναγνωσίας  με  τη  βοήθεια  της
υπεύθυνης του Κέντρου, Αργυρώς Κατσιγιαννάκη

Τα  Κέντρα  λειτουργούν  8  πμ  με  16  μ.μ.  Τις  ώρες  που  τα  παιδιά  δεν  έχουν
συγκεκριμένη δράση μπορούν να απασχοληθούν και να διασκεδάσουν με ελεύθερο
παιχνίδι, με επιλεγμένα επιτραπέζια παιχνίδια, να επιλέξουν βιβλία από την παιδική
βιβλιοθήκη ή να ζωγραφίσουν (ελεύθερο σχέδιο).

ΚΠΔ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

16/6: 11:00 – 12:30 Γιορτή έναρξης

19/6: 11:00 – 12:30 Παιχνίδι  γνωριμίας  με  τα  καινούρια  βιβλία  της
καλοκαιρινής εκστρατείας.

22/6: 11:00 – 12:30 Οι λέξεις ως σημεία

28/6: 11:00 – 12:30 Σημεία  συνάντησης  –  Λογοτεχνικές  συναντήσεις  από
ζώο σε ζώο

29/6: 11:00 – 12:30 Σημεία και τέρατα

ΙΟΥΛΙΟΣ



3/7:   11:00 – 12:30 Σημεία  συνάντησης  –  Λογοτεχνικές  συναντήσεις  από
ταξίδι σε ταξίδι

5/7:   11:00 – 12:30 Σημεία στίξης

10/7: 11:00 – 12:30 Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις

12/7: 11:00 – 12:30 Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό

13/7: 11:00 – 12:30 Σημείο ισορροπίας

19/7: 11:00 – 12:30 Τα σημεία του ορίζοντα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

3/8:   11:00 – 12:30 Σημεία των καιρών

4/8:   11:00 – 12:30 Ζωγραφική με κουκκίδες

8/8:   11:00 – 12:30 Τα σημεία πάνω στο χάρτη

17/8: 11:00 – 12:30 Το σημείο βρασμού

23/8: 11:00 – 12:30 Εργαστήριο emoticons

25/8: 11:00 – 12:30 Σημείο, γραμμή, επίπεδο

30/8: 11:00 – 12:30 Οι φάροι σημεία στη θάλασσα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 1/9: 11:00 – 12:30 Σήματα Μορς

 6/9: 11:00 – 12:30 Γλυκά και αλμυρά σημεία

 8/9: 20:00 – 23:00 Τελετή λήξης

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 με 11:00

 “Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ” δημιουργία σκηνικών, χορευτικών
και κοστουμιών

ΤΡΙΤΗ 10:30 – 11:30

«Σαν τον παλιό καλό καιρό» Παλιά αγαπημένα παιχνίδια μέσα στη φύση

ΤΕΤΑΡΤΗ  10:00-11:00

“Προστατεύω το περιβάλλον μου”, δράσεις ανακύκλωσης

ΠΕΜΠΤΗ 12:30 – 13:30



«Ο καλοκαιρινός  θίασος του κέντρου» Προετοιμασία  θεατρικού για το  τέλος  του
καλοκαιριού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 – 11:30

«Ατελιέ μικρών ζωγράφων» Γνωριμία με το έργο μεγάλων εικαστικών και ζωγράφων.

Τα  Κέντρα  λειτουργούν  8πμ  με  16  μ.μ.  Τις  ώρες  που  τα  παιδιά  δεν  έχουν
συγκεκριμένη  δράση  μπορούν  να  απασχοληθούν  και  να  διασκεδάσουν  με
ελεύθερο παιχνίδι, με επιλεγμένα επιτραπέζια παιχνίδια, να επιλέξουν βιβλία από
την παιδική βιβλιοθήκη ή να ζωγραφίσουν (ελεύθερο σχέδιο).


