
Δραστηριότητες Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου  

Ιούλιος 2021 
 

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Παραμυθο καμώματα με χρώματα και οδηγό... δυο χέρια!» 
Ένα λαϊκό παραμύθι και αποτυπώματα χεριών και δαχτύλων, μεταμορφωμένα στους ήρωές του, 

είναι το ερέθισμα για να φτιάξουν τα παιδιά τους δικούς τους ήρωες, μεταμορφώνοντας με γραμμές 

και χρώματα τα αποτυπώματα των δικών τους χεριών. Με τη Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό 

θεάτρου. Για παιδιά ηλικίας από 5 έως 8 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341774.  

 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

Παιχνίδια μνήμης 
Τα παιχνίδια μας βοηθάνε να αναπτύξουμε τη μνήμη εργασίας μας. Η μνήμη εργασίας είναι βασική 

λειτουργία του εγκεφάλου μας. Η ανάπτυξη της μας βοηθά να μαθαίνουμε εύκολα και να λύνουμε 

προβλήματα της καθημερινότητας μας. Για μεγάλα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Διάρκεια δράσης 90 

λεπτά σε ομάδες των 10 παιδιών σε εξωτερικό σκιερό χώρο. Με τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη, 

Σύμβουλο Μάθησης. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341774.  

 

Δευτέρα 5 Ιουλίου  2021, 19.00 

 

«Το αρχηγείο» 
 Η συγγραφέας διαβάζει το βιβλίο της "Το αρχηγείο" και όλοι μαζί κάνουμε ένα πείραμα με 

"έκρηξη ηφαιστείου"!  Κάθε παιδί ζωγραφίζει το ατομικό του μετάλλιο! Με τη Χριστίνα 

Κωνσταντουδάκη, εκπαιδευτικό. Για παιδιά από 5 έως 8 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

10 παιδιά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο τηλ. 2821341774.  

 

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Ιστοριούλες και παραμυθάκια για μικρά παιδάκια» 
Γνωρίζουμε τα καινούργια βιβλία της συλλογής της Βιβλιοθήκης μας. Διαβάζουμε, παίζουμε, 

ζωγραφίζουμε και δημιουργούμε τη δική μας ιστορία! Με τη Λίτσα Μαστορακάκη, 

βιβλιοθηκονόμο. Για παιδιά από 5 έως 7 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο τηλ. 2821341774.  

 

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

Παιχνίδια μνήμης 
Τα παιχνίδια μας βοηθάνε να αναπτύξουμε τη μνήμη εργασίας μας. Η μνήμη εργασίας είναι βασική 

λειτουργία του εγκεφάλου μας. Η ανάπτυξη της μας βοηθά να μαθαίνουμε εύκολα και να λύνουμε 

προβλήματα της καθημερινότητας μας. Για μεγάλα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Διάρκεια δράσης 90 

λεπτά, σε ομάδες των 10 παιδιών, σε εξωτερικό σκιερό χώρο. Με τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη, 

Σύμβουλο Μάθησης. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο τηλ. 2821341774.  

 

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Ημέρα της γης και του ουρανού» 
Με αφορμή το βιβλίο του Δημήτρη Αγγελή «Το μπαλόνι της Ζένιας» τα παιδιά δουλεύουν με τη 

φαντασία τους ένα τοπίο που συνδέει τη γη με τον ουρανό. Με τη Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό 



θεάτρου. Για παιδιά από 5 έως 8 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά. Απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341774.  

 

 

 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Αντικείμενα κρατώ...μια σκιά ακολουθώ!» 

 

Μέσα από διάφορα αντικείμενα, ξετυλίγεται μια ιστορία και οι σκιές τους, θα βοηθήσουν τα παιδιά 

να την εικονογραφήσουν! Με τη Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό θεάτρου. Για παιδιά από 8 έως  

11 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 

2821341774.  

 

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

Παιχνίδια μνήμης 
Τα παιχνίδια μας βοηθάνε να αναπτύξουμε τη μνήμη εργασίας μας. Η μνήμη εργασίας είναι βασική 

λειτουργία του εγκεφάλου μας. Η ανάπτυξη της μας βοηθά να μαθαίνουμε εύκολα και να λύνουμε 

προβλήματα της καθημερινότητας μας. Για μεγάλα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Διάρκεια δράσης 90 

λεπτά, σε ομάδες των 10 παιδιών, σε εξωτερικό σκιερό χώρο. Με τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη, 

Σύμβουλο Μάθησης. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο τηλ. 2821341774.  

 

Τρίτη 28 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Τwister – Ένα παιχνίδι με σημεία! » 
Μια πρόκληση ισορροπίας, συγκέντρωσης, ευλυγισίας και συντονισμού κινήσεων, με χέρια και 

πόδια από σημείο σε σημείο. Με τη Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό θεάτρου. Για παιδιά από 8 

έως  13 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 

τηλ. 2821341774. 

 

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, 11.00 

 

«Ένας κήπος γεμάτος ζουζούνια!» 
Με αφορμή «Το μεγάλο βιβλίο των ζουζουνιών» του Yuval Zommer μιλάμε για τον υπέροχο κόσμο 

των ζουζουνιών και ξετρυπώνουμε όλα τα …ζουζουνο-βιβλία της Βιβλιοθήκης μας! Και περνάμε 

σε δράση αμέσως… Με μεγεθυντικούς φακούς στο χέρι…εξορμούμε για αναζήτηση και 

καταγραφή τους,  κάνοντας μια βόλτα στον Δημοτικό Κήπο Χανίων! Με τη Ρούλα Τατσοπούλου, 

παιδαγωγό θεάτρου & τη Λίτσα Μαστορακάκη, βιβλιοθηκονόμο. Για παιδιά από 6 έως  9 ετών. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 

2821341774.  

 

 

 

 


