
 

ΚΔΑΠ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣΚΔΑΠ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

7 Δεκεμβ ου: Δεκεμβ ου:
10: 0 – 12: 0 10: 0 – 12: 0             Στολισμός Κέντρου Στολισμός Κέντρου 

Υ δεχόμαστε τις γ ορτινές μέρες με χρώματαΥ δεχόμαστε τις γ ορτινές μέρες με χρώματα
κ ι πολύχρωμα στο ια κ ι ό ι μαζί κ ι πολύχρωμα στο ια κ ι ό ι μαζί 
στολίζουμε το στολίζουμε το ΚΚέντρο μας.έντρο μας.

10 Δεκεμβ ου10 Δεκεμβ ου
18: 0 – 19: 018: 0 – 19: 0          Γράμ α στον Άγ ο Βασίλη          Γράμ α στον Άγ ο Βασίλη

11 Δεκεμβ ου11 Δεκεμβ ου
17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0 Α καλύπτω τα χριστουγε ιάτ κα βιβλίαΑ καλύπτω τα χριστουγε ιάτ κα βιβλία

12 Δεκεμβ ου12 Δεκεμβ ου
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 Α ίγουμε το σεντο ι με τα παραμύθια Α ίγουμε το σεντο ι με τα παραμύθια 

(παραμυθοΪστορίες, αφήγηση, (παραμυθοΪστορίες, αφήγηση, 
δραματο ίηση). Με τη Στέλ α Αγιασμε κηδραματο ίηση). Με τη Στέλ α Αγιασμε κη

13 Δεκεμβ ου13 Δεκεμβ ου
17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0  ΠώςΠώς φαντάζομ ι τα φετεινά Χριστούγε να φαντάζομ ι τα φετεινά Χριστούγε να

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕ ΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕ ΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
                                    ΔΟΚΟΙ Π ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝΔΟΚΟΙ Π ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕ ΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕ ΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ



14 Δεκεμβ ου14 Δεκεμβ ου
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Χριστουγε ιάτ κες Κατ κευέςΧριστουγε ιάτ κες Κατ κευές

                                                    
              

18 Δεκεμβ ου18 Δεκεμβ ου
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0  Στο ια από ζυμάριΣτο ια από ζυμάρι
17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0 Ιστορίες των Χριστουγέ ων Ιστορίες των Χριστουγέ ων 

                  (Εργαστήρι αφήγησης)                  (Εργαστήρι αφήγησης)
18: 0 – 19: 018: 0 – 19: 0 «Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να» «Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να» 

Εργαστή ο ζωγραφ κήςΕργαστή ο ζωγραφ κής

19 Δεκεμβ ου                         19 Δεκεμβ ου                         
Ε δηλωσηΕ δηλωση

20 Δεκεμβ ου20 Δεκεμβ ου
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 ΟΟμ κά ιχ ια εμπνευσμένα από το πνεύμα μ κά ιχ ια εμπνευσμένα από το πνεύμα 

των Χριστουγέ ων.των Χριστουγέ ων.
17: 0 – 19: 017: 0 – 19: 0 Προβολή Χριστουγε ιάτ κης Τ ίαςΠροβολή Χριστουγε ιάτ κης Τ ίας

21 Δεκεμβ ου21 Δεκεμβ ου
10:00 – 12:00    Το Χριστουγε ιάτ ο πάρτι του 10:00 – 12:00    Το Χριστουγε ιάτ ο πάρτι του ΚΚέντρουέντρου

23 Δεκεμβ ου (Απόγευμα)23 Δεκεμβ ου (Απόγευμα)
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 Παραμύθια με ζεστή σ ολάτα (Εργαστήρι Παραμύθια με ζεστή σ ολάτα (Εργαστήρι 

αφήγησης)αφήγησης)



17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0 Χριστούγε να ανά τον όσμο - Ήθη κ ι έθιμα με Χριστούγε να ανά τον όσμο - Ήθη κ ι έθιμα με 
τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη.τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη.

18: 0 – 19: 018: 0 – 19: 0 Χορεύοντας στο ρυθμό των Χριστουγέ ων. Με τηΧορεύοντας στο ρυθμό των Χριστουγέ ων. Με τη
Στέλ α Αγιασμε κηΣτέλ α Αγιασμε κη

24 Δεκεμβ ου24 Δεκεμβ ου
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Χριστουγε ιάτ κες κάρτες – ευχές για την Χριστουγε ιάτ κες κάρτες – ευχές για την 

ογένεια. Εργαστή ο κατασκευώνογένεια. Εργαστή ο κατασκευών

27 Δεκεμβ ου27 Δεκεμβ ου
09: 0 – 1: 009: 0 – 1: 0 Χριστουγε ιάτ κες κατασκευέςΧριστουγε ιάτ κες κατασκευές
1: 0 – 13: 01: 0 – 13: 0 Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να (Εργαστή ο Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να (Εργαστή ο 

ζωγραφ κής)ζωγραφ κής)
13: 0 – 14: 013: 0 – 14: 0 Ο χαμέ ος ούφος του Αη Βασίλη. (Κυνήγι Ο χαμέ ος ούφος του Αη Βασίλη. (Κυνήγι 

θησαυρού) θησαυρού) 

30 Δεκεμβ ου (απόγευμα)30 Δεκεμβ ου (απόγευμα)
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 Δέντρο των ευχών: Ευχές για το νέο έτοςΔέντρο των ευχών: Ευχές για το νέο έτος
17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0 Κα κε πάρτυΚα κε πάρτυ
18: 0 – 19: 018: 0 – 19: 0 Χριστουγε ιάτ κα ηχοχρώματα (χορόΧριστουγε ιάτ κα ηχοχρώματα (χορόςς – έθιμα  – έθιμα 

δρώμενα από τηδρώμενα από τηνν πολιτισμ κή κληρ ομιά. Μαζί  πολιτισμ κή κληρ ομιά. Μαζί 
με τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη.με τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη.

31 Δεκεμβ ου 31 Δεκεμβ ου 
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Εργαστή ο κατασκευών Εργαστή ο κατασκευών 

2 Ια ουα ου2 Ια ουα ου



16: 0 - 21: 0  16: 0 - 21: 0  Χριστουγε ιάτ κη ΠαραμυθούποληΧριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη
                        ((Πάρ ο Ειρήνης κ ι ΦιλίαςΠάρ ο Ειρήνης κ ι Φιλίας))  

 « Ο ός μου Άη Βασίλης» (Εργαστή ο ζωγραφ κής)« Ο ός μου Άη Βασίλης» (Εργαστή ο ζωγραφ κής)
 Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές (Άη Βασίλης)Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές (Άη Βασίλης)

3 Ια ουα ου3 Ια ουα ου
16: 0 - 21: 0 16: 0 - 21: 0 Χριστουγε ιάτ κη ΠαραμυθούποληΧριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη
                        ((Πάρ ο Ειρήνης κ ι ΦιλίαςΠάρ ο Ειρήνης κ ι Φιλίας))  

 Κατασκευή του δέντρου των ευχώνΚατασκευή του δέντρου των ευχών
 Ελάτε να φτιάξουμε την κάλτσα του Άη ΒασίληΕλάτε να φτιάξουμε την κάλτσα του Άη Βασίλη

  ΚΠΔ Αγ.ιωαννηΚΠΔ Αγ.ιωαννη

Σάββατο 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣάββατο 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10: 0-12: 0 10: 0-12: 0 «Το Κέντρο μας φοράει τα γ ορτινά του»«Το Κέντρο μας φοράει τα γ ορτινά του»

                                          Υ δεχόμαστε τις γ ορτινές μέρες με χρώματαΥ δεχόμαστε τις γ ορτινές μέρες με χρώματα

                                          κ ι πολύχρωμα στο ια κ ι ό ι μαζί κ ι πολύχρωμα στο ια κ ι ό ι μαζί 

 στολίζουμε  το Κέντρο μας.  στολίζουμε  το Κέντρο μας. 

Τρίτη 10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤρίτη 10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    

18:30-19:3018:30-19:30 «Πώς φαντάζομ ι τα Χριστούγε να στα Κέντρα». «Πώς φαντάζομ ι τα Χριστούγε να στα Κέντρα».

Ό ι μαζί οργα ώ ουμε κ ι σχ ιάζουμε τις χριστουγε ιάτ κες Ό ι μαζί οργα ώ ουμε κ ι σχ ιάζουμε τις χριστουγε ιάτ κες 

δράσεις. δράσεις. 



Τετάρτη 11  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤετάρτη 11  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 - 19:3018:30 - 19:30 «Π ι είμαστε εμείς ι κα κάντζα ι». «Π ι είμαστε εμείς ι κα κάντζα ι».

Αφήγηση παραμυθ ού με τη συμ ετοχή των ών. Αφήγηση παραμυθ ού με τη συμ ετοχή των ών. 

Πέμπτη 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πέμπτη 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

  16: 0-17: 016: 0-17: 0 «Τα μ κρά ξωτ κά λατρεύουν τα ιχ ια». «Τα μ κρά ξωτ κά λατρεύουν τα ιχ ια».

Θεατρο ιχ ια χριστουγε ιάτ ου περιεχομέ ου με έμφαση στην Θεατρο ιχ ια χριστουγε ιάτ ου περιεχομέ ου με έμφαση στην 

ίνηση κ ι στη φαντασία των ών. ίνηση κ ι στη φαντασία των ών. 

Παρασκευή 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρασκευή 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

10: 0-12: 0 10: 0-12: 0 Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές σε συνεργασία με το Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές σε συνεργασία με το 

ΚΑΠΗ Ακρωτη ου κ ι τη νηπιαγωγό, Μα ο κη Βάσω.ΚΑΠΗ Ακρωτη ου κ ι τη νηπιαγωγό, Μα ο κη Βάσω.

Σάβ ατο 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣάβ ατο 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10: 0- 1: 0 10: 0- 1: 0 «Το Κέντρο μας γ ορτάζει τα Χριστούγε να».«Το Κέντρο μας γ ορτάζει τα Χριστούγε να».

Ελάτε να πα ολουθήσετε τη χριστουγε ιάτ κη γ ορτή του Ελάτε να πα ολουθήσετε τη χριστουγε ιάτ κη γ ορτή του 

Κέντρου μας.  Κέντρου μας.  

Τετάρτη 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤετάρτη 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16: 0-17: 016: 0-17: 0 «Χ ι, γέλια κ ι χαρές, χριστουγε ιάτ κες ευχές». «Χ ι, γέλια κ ι χαρές, χριστουγε ιάτ κες ευχές».

Πάρτε τα πινέλα σας κ ι δημ ουργήστε εντυπωσ κά χ ισμένα Πάρτε τα πινέλα σας κ ι δημ ουργήστε εντυπωσ κά χ ισμένα 

τοπία. τοπία. 

17: 0-18: 0 17: 0-18: 0 «Ένα δέντρο αλ ώτ ο από τα άλ α».«Ένα δέντρο αλ ώτ ο από τα άλ α».

Τα ουτ ια, τα χαρτιά κ ι τα κα ια γ οντ ι πανέμορφα Τα ουτ ια, τα χαρτιά κ ι τα κα ια γ οντ ι πανέμορφα 



στο ια!στο ια!

18: 0-19: 018: 0-19: 0 «Τι να κρύβει άραγε η χριστουγε ιάτ κη κάλτσα;» «Τι να κρύβει άραγε η χριστουγε ιάτ κη κάλτσα;»

Ελάτε να οσμήσουμε τις χριστουγε ιάτ κες κάλτσες!Ελάτε να οσμήσουμε τις χριστουγε ιάτ κες κάλτσες!

Πέμπτη 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠέμπτη 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 Η ΓΙΟΡΤΉ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 18:30 Η ΓΙΟΡΤΉ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΟ.ΚΟΙ. Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΔΟ.ΚΟΙ. Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

Παρασκευή 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠαρασκευή 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09: 0-10: 009: 0-10: 0 «Το εργαστήρι ξωτ ών ά ιξε κ ι σας περιμένει». «Το εργαστήρι ξωτ ών ά ιξε κ ι σας περιμένει».

10: 0- 1: 010: 0- 1: 0 «Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές με το 3 «Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές με το 3οο Ε ό  Ε ό 

Σχολε ο Αυτιστ ών», με τη Μ ϊ κη Δέσ ινα.  Σχολε ο Αυτιστ ών», με τη Μ ϊ κη Δέσ ινα.  

1: 0-12: 0 1: 0-12: 0 «Η παραμυθοχώρα ά ιξε κ ι σας περιμένει». «Η παραμυθοχώρα ά ιξε κ ι σας περιμένει». 

Αφήγηση χριστουγε ιάτ ου παραμυθ ού. Αφήγηση χριστουγε ιάτ ου παραμυθ ού. 

Σάβ ατο 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σάβ ατο 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

10: 0- 1: 010: 0- 1: 0 «Την τύχη μου ψάχ ω, το γούρι μου φτιάχ ω». «Την τύχη μου ψάχ ω, το γούρι μου φτιάχ ω».

Μαθ ουμε για τα γούρια κ ι ζωγραφίζουμε ια πά ω σε ξύλο. Μαθ ουμε για τα γούρια κ ι ζωγραφίζουμε ια πά ω σε ξύλο. 

1: 0-12: 0 1: 0-12: 0 «Χριστουγε ιάτ κα ηχοχρώματα»«Χριστουγε ιάτ κα ηχοχρώματα»



Χο ί, έθιμα, δρώμενα από την πολιτιστ κή μας κληρ ομιά. Χο ί, έθιμα, δρώμενα από την πολιτιστ κή μας κληρ ομιά. 

12: 0-13: 012: 0-13: 0 «Τα τρία πνεύματα κ ι ο καρ ος Σκρουτζ». «Τα τρία πνεύματα κ ι ο καρ ος Σκρουτζ».

Αφήγηση της χριστουγε ιάτ κης ιστορίας του Ντ κενς!Αφήγηση της χριστουγε ιάτ κης ιστορίας του Ντ κενς!

Δευτέρα 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔευτέρα 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16: 0-21: 016: 0-21: 0 Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές κ ι γούρια από  Χριστουγε ιάτ κες κατασκευές κ ι γούρια από 

ζυμα ι για τους μ κρούς μας φίλους, στο Πάρ ο ζυμα ι για τους μ κρούς μας φίλους, στο Πάρ ο 

Ειρήνης κ ι Φιλίας, με την ε καστ ό, Κώτσα Ειρήνης κ ι Φιλίας, με την ε καστ ό, Κώτσα 

Πόπη κ ι τη Μ ϊ κη Δέσ ινα. Πόπη κ ι τη Μ ϊ κη Δέσ ινα. 

Τρίτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤρίτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16: 0-17: 016: 0-17: 0 «Χριστούγε να ανά τον όσμο» «Χριστούγε να ανά τον όσμο»

Ενημερω όμαστε για τα έθιμα κ ι τις πα όσεις Ενημερω όμαστε για τα έθιμα κ ι τις πα όσεις 

άλ ων ών, με τη θεατρολόγο, Στέλ α άλ ων ών, με τη θεατρολόγο, Στέλ α 

Αγιασμε κη. Αγιασμε κη. 

17: 0-18: 017: 0-18: 0 «Χριστούγε να όπως τον πα ό καλό κ ιρό».  «Χριστούγε να όπως τον πα ό καλό κ ιρό». 

Ανα ωση πα ών ιχ ών κ ι εθίμων από το Ανα ωση πα ών ιχ ών κ ι εθίμων από το 

παρελθόν, με τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κηπαρελθόν, με τη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη

18: 0-19: 0 18: 0-19: 0 «Μελ δέ ια πολιτεία»«Μελ δέ ια πολιτεία»

Χριστουγε ιάτ κα μουσ ινητ κά ιχ ια. Χριστουγε ιάτ κα μουσ ινητ κά ιχ ια. 



Παρασκευή 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠαρασκευή 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16: 0-21: 016: 0-21: 0 «Ελάτε να φτιάξουμε την κάλτσα του Άη Βασίλη»  «Ελάτε να φτιάξουμε την κάλτσα του Άη Βασίλη» 

στο Πάρ ο Ειρήνης κ ι Φιλίας, με την ε καστ ό, στο Πάρ ο Ειρήνης κ ι Φιλίας, με την ε καστ ό, 

Κώτσα Πόπη κ ι τη Μ ϊ κη Δέσ ινα. Κώτσα Πόπη κ ι τη Μ ϊ κη Δέσ ινα. 

Δευτέρα 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔευτέρα 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16: 0-17: 016: 0-17: 0 «Ο Άη Βασίλης πρασ ισε». «Ο Άη Βασίλης πρασ ισε».

Στο Κέντρο μας φτιάχ ουμε πρωτότυπα ολογ κά Στο Κέντρο μας φτιάχ ουμε πρωτότυπα ολογ κά 

στο ια. στο ια. 

17: 0-18: 017: 0-18: 0 «Ατελιέ Ζωγραφ κής» «Ατελιέ Ζωγραφ κής»

Αποτυπώ ουμε στο χαρτί χριστουγε ιάτ κα Αποτυπώ ουμε στο χαρτί χριστουγε ιάτ κα 

τοπία!τοπία!

18: 0-19: 018: 0-19: 0 «Κυνήγι θησαυρού» «Κυνήγι θησαυρού»

Ο Άη Βασίλης έχασε το ούφο του! Βοηθήστε μας Ο Άη Βασίλης έχασε το ούφο του! Βοηθήστε μας 

να τον βρούμε!να τον βρούμε!

Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10: 0- 1: 010: 0- 1: 0 «Κατασκευάζουμε το δέντρο των ευχών», με τη  «Κατασκευάζουμε το δέντρο των ευχών», με τη 

θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη θεατρολόγο, Στέλ α Αγιασμε κη 

1: 0-12: 01: 0-12: 0 «Το σεντο ι με τα παραμύθια» «Το σεντο ι με τα παραμύθια»

Α ίγουμε το σεντο ι των παραμυθ ών κ ι Α ίγουμε το σεντο ι των παραμυθ ών κ ι 



αφηγούμαστε χριστουγε ιάτ κες αφηγούμαστε χριστουγε ιάτ κες 

παραμυθ ϊστορίες, με τη θεατρολόγο, Στέλ α παραμυθ ϊστορίες, με τη θεατρολόγο, Στέλ α 

Αγιασμε κηΑγιασμε κη

12: 0-13: 012: 0-13: 0 «το εργαστήρι του Άη Βασίλη». «το εργαστήρι του Άη Βασίλη».

Ελάτε να φτιάξουμε πρωτοχρ ιάτ κες κάρτες για Ελάτε να φτιάξουμε πρωτοχρ ιάτ κες κάρτες για 

όλη την ογένεια. όλη την ογένεια. 

Πέμπτη 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΠέμπτη 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

10: 0- 1: 010: 0- 1: 0 «Μαγ κή Πρωτοχρ ιά στο σπίτι». «Μαγ κή Πρωτοχρ ιά στο σπίτι».

Φτιάχ ουμε ολάζ με θέμα τις εορταστ κές στιγμές Φτιάχ ουμε ολάζ με θέμα τις εορταστ κές στιγμές 

της καθημερ ότητας. της καθημερ ότητας. 

1: 0-12: 01: 0-12: 0 «Ο χ ονάνθρωπος που φοβόταν το οτ ι». «Ο χ ονάνθρωπος που φοβόταν το οτ ι».

Ο φόβος κ ι η αγάπη μέσα από τη δραματο ίηση Ο φόβος κ ι η αγάπη μέσα από τη δραματο ίηση 

του παραμυθ ού. του παραμυθ ού. 

12: 0-13: 012: 0-13: 0 «Μπαμ! Το έλκυθρο του Άη Βασίλη προσγε ώθηκε  «Μπαμ! Το έλκυθρο του Άη Βασίλη προσγε ώθηκε 

α ώμαλα στην καμι δα». Δ δραστ ό παραμύθι α ώμαλα στην καμι δα». Δ δραστ ό παραμύθι 

κ ι χριστουγε ιάτ κα ιχ ια γύρω από την κ ι χριστουγε ιάτ κα ιχ ια γύρω από την 

ατυχία του Άη Βασίλη. ατυχία του Άη Βασίλη. 

Παρασκευή 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΠαρασκευή 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

10: 0- 1: 010: 0- 1: 0 «Κυνήγι ηρ ων στη Βιβ οθήκη μας». «Κυνήγι ηρ ων στη Βιβ οθήκη μας».



Ψάχ ουμε στη βιβ οθήκη μας κ ι ζωντανεύουμε Ψάχ ουμε στη βιβ οθήκη μας κ ι ζωντανεύουμε 

χριστουγε ιάτ ους ήρωες, με τη θεατρολόγο,χριστουγε ιάτ ους ήρωες, με τη θεατρολόγο,

Στέλ α Αγιασμε κη. Στέλ α Αγιασμε κη. 

1: 0-12: 01: 0-12: 0 «Ο Άη Βασίλης έπαθε αμνησία. Ελάτε να  «Ο Άη Βασίλης έπαθε αμνησία. Ελάτε να 

ζωγραφίσουμε το χω ό του για να του το ζωγραφίσουμε το χω ό του για να του το 

θυμίσουμε». θυμίσουμε». 

12: 0-13: 012: 0-13: 0 «Το ίτσο της νέας χρ ιάς». «Το ίτσο της νέας χρ ιάς».

Εργαστή ο ε καστ ών. Εργαστή ο ε καστ ών. 

  ΚΠΔ ΚΠΔ Λενταρια ώνΛενταρια ών

      

7 Δεκεμβ ου7 Δεκεμβ ου
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Στολισμός ΚέντρουΣτολισμός Κέντρου

10 Δεκεμβ ου10 Δεκεμβ ου
16: 0 – 18: 016: 0 – 18: 0 Γράμ α στον Άγ ο ΒασίληΓράμ α στον Άγ ο Βασίλη

11 Δεκεμβ ου11 Δεκεμβ ου
17: 0 – 18: 017: 0 – 18: 0 Α καλύπτω τα χριστουγε ιάτ κα βιβλίαΑ καλύπτω τα χριστουγε ιάτ κα βιβλία

12 Δεκεμβ ου12 Δεκεμβ ου
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 ΠώςΠώς φαντάζομ ι τα φετεινά Χριστούγε να φαντάζομ ι τα φετεινά Χριστούγε να



13 Δεκεμβ ου13 Δεκεμβ ου
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Εργαστήρι ζαχαροπλαστ κής με το 29Εργαστήρι ζαχαροπλαστ κής με το 29οο  

ΝΝηπιαγωγε ο κ ι το Αηπιαγωγε ο κ ι το Α΄́--Δ΄ΚΑΠΗΔ΄ΚΑΠΗ
14 Δεκεμβ ου14 Δεκεμβ ου
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Χριστουγε ιάτ κεςΧριστουγε ιάτ κες  ΚατασκευέςΚατασκευές

                                      

18 18 Δεκεμβ ουΔεκεμβ ου

16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 Στο ια από ζυμάρι (Εργαστή ο Στο ια από ζυμάρι (Εργαστή ο 
κατασκευών)κατασκευών)

17: 0 – 18: 0 17: 0 – 18: 0     Ιστορίες των Χριστουγέ ων (Θεατ ό Ιστορίες των Χριστουγέ ων (Θεατ ό 
Εργαστήρι) Εργαστήρι) μμε τη Στέλ α Αγιασμε κηε τη Στέλ α Αγιασμε κη

18: 0 – 19: 0 18: 0 – 19: 0            Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να  Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να 
(Εργαστή ο ζωγραφ κής)(Εργαστή ο ζωγραφ κής)

19 Δεκεμβ ου19 Δεκεμβ ου                                                                                                                                        

Ε δήλωση στο Ε δήλωση στο Θέατρο “Μ κηςΘέατρο “Μ κης Θε ω κης" Θε ω κης"

20 Δεκεμβ ου20 Δεκεμβ ου
Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη (Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη (Πάρ ο Ειρήνης κ ι φιλίαςΠάρ ο Ειρήνης κ ι φιλίας))
16: 0 – 18:3016: 0 – 18:30 Χριστουγε ιάτ κες κάρτες Χριστουγε ιάτ κες κάρτες 
16:30 – 21: 016:30 – 21: 0 Χριστουγε ιάτ κη αφήγηση παραμυθ ού Χριστουγε ιάτ κη αφήγηση παραμυθ ού 

21 Δεκεμβ ου21 Δεκεμβ ου



10: 0 – 13: 010: 0 – 13: 0 Το Χριστουγε ιάτ ο πάρτυ του Το Χριστουγε ιάτ ο πάρτυ του ΚΚέντρουέντρου

23 23 Δεκεμβ ου (Απόγευμα)Δεκεμβ ου (Απόγευμα)
16: 0 – 17: 016: 0 – 17: 0 Παραμύθια με ζεστή σ ολάτα (Εργαστήρι Παραμύθια με ζεστή σ ολάτα (Εργαστήρι 

αφήγησης)αφήγησης)
17: 0 – 19: 017: 0 – 19: 0 Προβολή Προβολή χχριστουγε ιάτ κης τ ίαςριστουγε ιάτ κης τ ίας

24 Δεκεμβ ου 24 Δεκεμβ ου 
10: 0 – 12: 010: 0 – 12: 0 Χριστουγε ιάτ κες κάρτες (Εργαστή ο Χριστουγε ιάτ κες κάρτες (Εργαστή ο 

κατασκευών)κατασκευών)

27 Δεκεμβ ου27 Δεκεμβ ου
09: 0 – 1: 009: 0 – 1: 0 Χριστουγε ιάτ κες κατασκευέςΧριστουγε ιάτ κες κατασκευές
1- 0 -13: 01- 0 -13: 0 Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να (εργαστή ο Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγε να (εργαστή ο 

ζωγραφ κής)ζωγραφ κής)
13: 0 – 14: 0 13: 0 – 14: 0 Ήθη κ ι έθιμα των Χριστουγέ ων Ήθη κ ι έθιμα των Χριστουγέ ων 

(Λ ογραφ ό εργαστή ο). Με τη Στέλ α (Λ ογραφ ό εργαστή ο). Με τη Στέλ α 
Αγιασμε κηΑγιασμε κη

3030 Δεκεμβ ου (Απόγευμα) Δεκεμβ ου (Απόγευμα)
16: 0 – 18: 016: 0 – 18: 0 Κα κε πάρτυΚα κε πάρτυ
18: 0 – 19: 018: 0 – 19: 0 Χριστουγε ιάτ ο κ κΧριστουγε ιάτ ο κ κ

3131 Δεκεμβ ου Δεκεμβ ου
09: 0 – 1: 009: 0 – 1: 0 Δέντρο των ευχών: Ευχές για το νέο έτοςΔέντρο των ευχών: Ευχές για το νέο έτος
1: 0 – 12: 01: 0 – 12: 0 Εργαστή ο κατασκευώνΕργαστή ο κατασκευών





  ΚΠΔ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣΚΠΔ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

      

7 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9:00-12:00 π.μ.9:00-12:00 π.μ. «Ελάτε ιά να στολίσουμε το Κ.Π.Δ. «Ελάτε ιά να στολίσουμε το Κ.Π.Δ.
Νέας Χώρας »Νέας Χώρας »

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
6:00-7:30 μ.μ.6:00-7:30 μ.μ. «Οργα ώ ουμε τις  «Οργα ώ ουμε τις χχριστουγε ιάτ κες δράσεις ριστουγε ιάτ κες δράσεις 

στο Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας με την υπεύθυνη του στο Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας με την υπεύθυνη του 
Κέντρου»Κέντρου»

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5:30-6:305:30-6:30 «Τα συ ισθήματα των Χριστουγέ ων». Τα ιά  «Τα συ ισθήματα των Χριστουγέ ων». Τα ιά 

με δηγό τα χριστουγε ιάτ κα παραμύθια από όλο  με δηγό τα χριστουγε ιάτ κα παραμύθια από όλο  
τον όσμο, εμπνέοντ ι από την τέχνη κ ι τον όσμο, εμπνέοντ ι από την τέχνη κ ι 
δημ ουργούν τη κή τους κατασκευή με την δημ ουργούν τη κή τους κατασκευή με την 
υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4: 0-6: 04: 0-6: 0    «Κατασκευάζουμε τους τάρα ους του Άι-Βασίλη       «Κατασκευάζουμε τους τάρα ους του Άι-Βασίλη   

με την κ. Ελένη Καρτσω κη»με την κ. Ελένη Καρτσω κη»

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-12:00 π.μ10:00-12:00 π.μ. «Κατασκευές με πολ ή χρυσό ονη-Πάρτε . «Κατασκευές με πολ ή χρυσό ονη-Πάρτε 

      ψα ι, όλ α, γυαλιστερά χαρτ ια κ ι       ψα ι, όλ α, γυαλιστερά χαρτ ια κ ι 
δημ ουργήστε με την υπεύθυνη του Κέντρου»δημ ουργήστε με την υπεύθυνη του Κέντρου»

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-12:00 π.μ.10:00-12:00 π.μ.  «Τα ιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγε να-  «Τα ιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγε να-

 ΄Ενας ουρα ός γεμάτος Χριστούγε να με την  ΄Ενας ουρα ός γεμάτος Χριστούγε να με την 
                                                  Ελένη Καρτσω κη» Ελένη Καρτσω κη» 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη 



(Πάρ ο Ειρήνης & Φιλίας)(Πάρ ο Ειρήνης & Φιλίας)
4:00-6:00 μ.μ.4:00-6:00 μ.μ. «Η γραφή των Χριστουγέ ων». Λίγο πριν «Η γραφή των Χριστουγέ ων». Λίγο πριν 

αλ άξει ο χρ ος σας προσκαλούμε να αλ άξει ο χρ ος σας προσκαλούμε να 
γ ουμε μαζί ευχές στον Άγ ο Βασίλη με την γ ουμε μαζί ευχές στον Άγ ο Βασίλη με την 
υπεύθυνη του Κέντρου» υπεύθυνη του Κέντρου» 

6:00-9:00 μ.μ. 6:00-9:00 μ.μ. «Ζωγραφίζουμε με τέμπερες το χω ό του «Ζωγραφίζουμε με τέμπερες το χω ό του ΆΆι-ι-
Βασίλη με την Ελένη Καρτσω κη»Βασίλη με την Ελένη Καρτσω κη»

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη Χριστουγε ιάτ κη Παραμυθούπολη 
(Πάρ ο Ειρήνης & Φιλίας)(Πάρ ο Ειρήνης & Φιλίας)

4:00-9:00 μ.μ. 4:00-9:00 μ.μ. «Ελάτε ιά να φτιάξουμε «Ελάτε ιά να φτιάξουμε 
χριστουγε ιάτ κα γλυκά κ ι να τα γευτούμε χριστουγε ιάτ κα γλυκά κ ι να τα γευτούμε 
με τη μαγείρισ ά μας, Κλε ώ με τη μαγείρισ ά μας, Κλε ώ 
Πετ δασκα κη»Πετ δασκα κη»

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6:30-8:30 6:30-8:30 μ.μ.μ.μ.       «Χριστουγε ιάτ κη Γ ορτή στο  «Χριστουγε ιάτ κη Γ ορτή στο Θέατρο “Θέατρο “Μ. Μ. 

Θε ω κης".Θε ω κης". ΘεΘεατ κή παράσταση από τα ιάατ κή παράσταση από τα ιά
του Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας»του Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας»

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-11:00 π.μ10:00-11:00 π.μ.  «Μουσ ινητ κή αγωγή από .  «Μουσ ινητ κή αγωγή από 

χχριστουγε ιάτ κες μελ ίες με την ριστουγε ιάτ κες μελ ίες με την 
  υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

11:00-12:00 π.μ11:00-12:00 π.μ. «Η μαγεία των Χριστουγέ ων στα χέρια σου-. «Η μαγεία των Χριστουγέ ων στα χέρια σου-
Εργαστήρι κατασκευής εορταστ ών Εργαστήρι κατασκευής εορταστ ών 
στο ών από πηλό με την Ελένη στο ών από πηλό με την Ελένη 
Καρτσω κη»Καρτσω κη»

12:00-1:00 π.μ.12:00-1:00 π.μ. «Ο  «Ο ΆΆι Βασίλης έπαθε Αμνησία» Ελάτε ιά ι Βασίλης έπαθε Αμνησία» Ελάτε ιά 
να ζωγραφίσουμε το χω ό του για να του το να ζωγραφίσουμε το χω ό του για να του το 
θυμίσουμε με την Ελένη Καρτσω κη»θυμίσουμε με την Ελένη Καρτσω κη»



21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
11:00-1:00 π.μ.11:00-1:00 π.μ. «Χορεύουμε κ ι ξεφαντώ ουμε στο Κ.Π.Δ. Νέας  «Χορεύουμε κ ι ξεφαντώ ουμε στο Κ.Π.Δ. Νέας 

Χώρας (Πάρτι)Χώρας (Πάρτι)

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-11:00 π.μ.10:00-11:00 π.μ. «Φτιάχ ουμε  «Φτιάχ ουμε χχριστουγε ιάτ κες κάρτες για ριστουγε ιάτ κες κάρτες για 

τα αγαπημένα μας πρόσωπα με την υπεύθυνη τα αγαπημένα μας πρόσωπα με την υπεύθυνη 
του Κέντρου»του Κέντρου»

11:00-12:00 π.μ.11:00-12:00 π.μ. «Στολίζουμε το δέντρο της αγάπης με την  «Στολίζουμε το δέντρο της αγάπης με την 
υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

12:00-1:00 π.μ12:00-1:00 π.μ. «Γ ορτάζουμε τον ερχομό των Χριστουγέ ων με . «Γ ορτάζουμε τον ερχομό των Χριστουγέ ων με 
κάλαντα κ ι χριστουγε ιάτ κα τραγο ια με κάλαντα κ ι χριστουγε ιάτ κα τραγο ια με 
την υπεύθυνη του Κέντρου»την υπεύθυνη του Κέντρου»

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-11:00 π.μ10:00-11:00 π.μ. «΄Αγ ος Βασίλης έρχετ ι» Ελάτε να φτιάξουμε . «΄Αγ ος Βασίλης έρχετ ι» Ελάτε να φτιάξουμε 

έναν χάρτ ο Άγ ο Βασίλη από ολάζ με την έναν χάρτ ο Άγ ο Βασίλη από ολάζ με την 
υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

11:00-12:00 π.μ11:00-12:00 π.μ. «Φτιάχ ουμε το Άστρο των Χριστουγέ ων με . «Φτιάχ ουμε το Άστρο των Χριστουγέ ων με 
την υπεύθυνη του Κέντρου»την υπεύθυνη του Κέντρου»

12:00-1:00 π.μ12:00-1:00 π.μ. «Φτιάχ ουμε το ίτσο της νέας χρ ιάς με την . «Φτιάχ ουμε το ίτσο της νέας χρ ιάς με την 
υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4:00-5:00 μ.μ.4:00-5:00 μ.μ. «Μουσ ί καθρέφτες με τα ξωτ κά του Αι- «Μουσ ί καθρέφτες με τα ξωτ κά του Αι-

Βασίλη» Τα ιά ντύ οντ ι ξωτ κά, Βασίλη» Τα ιά ντύ οντ ι ξωτ κά, 
        γ οντ ι ζευγάρια όπου το ένα ί ίζει         γ οντ ι ζευγάρια όπου το ένα ί ίζει 

  μουσ ό όργα ο κ ι το άλ ο καλείτ ι ως   μουσ ό όργα ο κ ι το άλ ο καλείτ ι ως 
                                      καθρέφτης καθρέφτης ννα το επαναλάβει με την υπεύθυνη  α το επαναλάβει με την υπεύθυνη  
                                      του Κέντρου»του Κέντρου»
5:00-6:00 μ.μ. «Μαγ κά Χριστούγε να στο Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας με 5:00-6:00 μ.μ. «Μαγ κά Χριστούγε να στο Κ.Π.Δ. Νέας Χώρας με 

  μουσ κή κ ι παραμύθια αγάπης με την    μουσ κή κ ι παραμύθια αγάπης με την  



                                        υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»
6:00-7:00 μ.μ. 6:00-7:00 μ.μ. «Τα ιά πα ολουθούν μια   «Τα ιά πα ολουθούν μια   

   χριστουγε ιάτ κη ιστορία με λιχο ιές κ ι      χριστουγε ιάτ κη ιστορία με λιχο ιές κ ι   
  ζεστή σ ολάτα με την υπεύθυνη του Κέντρου»  ζεστή σ ολάτα με την υπεύθυνη του Κέντρου»

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4:00-5:00 μ.μ4:00-5:00 μ.μ «Μουσ ινητ κή αγωγή με  «Μουσ ινητ κή αγωγή με ππρωτοχρ ιάτ κες ρωτοχρ ιάτ κες 

μελ ίες με την υπεύθυνη του Κέντρου»μελ ίες με την υπεύθυνη του Κέντρου»
5:00-6:00 μ.μ5:00-6:00 μ.μ. «Π ί ουμε τα πινέλα μας κ ι φτιάχ ουμε το . «Π ί ουμε τα πινέλα μας κ ι φτιάχ ουμε το 

  ίτσο της νέας χρ ιάς με την υπεύθυνη του   ίτσο της νέας χρ ιάς με την υπεύθυνη του 
  Κέντρου»  Κέντρου»

6: 0-7:6: 0-7:00 μ.μ00 μ.μ. «Α ίγουμε το μ ούλο των παραμυθ ών κ ι . «Α ίγουμε το μ ούλο των παραμυθ ών κ ι 
  ιαβάζουμε πρωτοχρ ιάτ κες ιστορίες από   ιαβάζουμε πρωτοχρ ιάτ κες ιστορίες από 
  την υπεύθυνη του Κέντρου»  την υπεύθυνη του Κέντρου»

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10: 0- 1: 0 10: 0- 1: 0 «Τα ιά του Κέντρου συμ ετέχουν σε ένα «Τα ιά του Κέντρου συμ ετέχουν σε ένα 

ππρωτοχρ ιάτ ο κυνήγι θησαυρού με την ρωτοχρ ιάτ ο κυνήγι θησαυρού με την 
υπεύθυνη του Κέντρου»υπεύθυνη του Κέντρου»

1: 0-12: 01: 0-12: 0 «Μέρα προσφοράς κ ι αγάπης». Ζητάμε από τα  «Μέρα προσφοράς κ ι αγάπης». Ζητάμε από τα 
ιά να φέρουν κά ο αγαπημέ ο τους ιά να φέρουν κά ο αγαπημέ ο τους 

ιχ ι κ ι να το ανταλ άξουν με κά ο άλ ο ιχ ι κ ι να το ανταλ άξουν με κά ο άλ ο 
ί, που θα φέρει το ό του, καλ ιεργώντας ί, που θα φέρει το ό του, καλ ιεργώντας 

έτσι το συ ίσθημα της προσφοράς κ ι της έτσι το συ ίσθημα της προσφοράς κ ι της 
αλ ηλεγ ύης με την υπεύθυνη του Κέντρου»αλ ηλεγ ύης με την υπεύθυνη του Κέντρου»

12: 0-13: 0 12: 0-13: 0 «Μουσ ί καθρέφτες με τα ξωτ κά του Αι-«Μουσ ί καθρέφτες με τα ξωτ κά του Αι-
Βασίλη». Τα ιά ντύ οντ ι ξωτ κά, γ οντ ι Βασίλη». Τα ιά ντύ οντ ι ξωτ κά, γ οντ ι 
ζευγάρια, όπου το ένα ί ίζει μουσ ό όργα ο ζευγάρια, όπου το ένα ί ίζει μουσ ό όργα ο 
κ ι το άλ ο καλείτ ι ως καθρέφτης να το κ ι το άλ ο καλείτ ι ως καθρέφτης να το 
επαναλάβει με την υπεύθυνη του Κέντρου»επαναλάβει με την υπεύθυνη του Κέντρου»


