
 

 

 

 

 

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται το πρόγραμμα των Παιδικών – Εφηβικών 

Βιβλιοθηκών κατά τον μήνα Μάρτιο, το οποίο αποτελείται από ευχάριστες και 

δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.  

 

Μάλιστα, εκτός από τον καθημερινό δανεισμό και τη χρήση εκπαιδευτικών 

επιτραπέζιων παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν, να απασχολούνται 

ευχάριστα και δημιουργικά στις ποικίλες δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται 

στο ωράριο λειτουργίας των Βιβλιοθηκών.  

 

Αναλυτικά το  πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 

Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρα 11.00 

 

«Οι περιπέτειες της Λούλας Στρουμπουλούλας» 

Η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας σε συνεργασία με τη 

μαθητική ομάδα “Πενταγραμμάκι”, παρουσιάζουν την Παιδική Θεατρική 

Παράσταση: «Οι περιπέτειες της Λούλας Στρουμπουλούλας», του Ευγενιου Τριβιζά, 

την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρα 11.00, στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη της 

Δημοτικής Ενότητας Σούδας. 

Μια αφελής και ήρεμη γαλοπούλα ζει ευτυχισμένα στο αγρόκτημα του κου. 

Ζαρζαφούτη και της συζύγου του απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις, τα χάδια και το 

άφθονο φαγητό, μετατρέπεται σε ράμπο πουλερικό, που προσπαθεί να αποδράσει, 

αφού συνειδητοποιεί ότι τα αφεντικά της, της φέρονται με καλοσύνη μόνο και μόνο 

για να τη φάνε…Άραγε θα τα καταφέρει; 

Σκηνοθεσία-μουσική, Στεφανίδου-Ξόμαλη Κική 

Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας 

 

Σάββατο 7 Μαρτίου, ώρα 11.00 
 

«Ο Μικρός Βασιλιάς των Λουλουδιών» 

 

Διαβάζουμε το βιβλίο: “Ο Μικρός Βασιλιάς των Λουλουδιών”,  του Kveta Pacovska.  

Ο Μικρός  Βασιλιάς των Λουλουδιών είναι μόνος. Του λείπει μια πριγκίπισσα.... 

Σελίδα τη σελίδα, ένας κήπος ανθίζει .... Ένα πολύχρωμο βιβλίο, που μιλά για την 

αναζήτηση της ευτυχίας. Ένα τρυφερό παραμύθι για παιδιά και... ερωτευμένους! 

Κατασκευάζουμε πολύχρωμες τουλίπες με ανακυκλώσιμα υλικά και εφημερίδες! 

 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-10 ετών. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού  

Κήπου. 

 

Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρα 11.00 
 

Παραμυθοκαμώματα Κυριακής: «Η παλέτα των συναισθημάτων» 

 

Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στις Παιδικές-Εφηβικές 

Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων τον μήνα Μάρτιο 



Ο φιλόξενος χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού περιμένει τους μικρούς του 

φίλους, ηλικίας 7-12 ετών, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, στις 11 το πρωί. 

Η Μαριέλλεν Σπανουδάκη, Κλινικός Ψυχολόγος, θα διαβάσει το βιβλίο της Έρας 

Μουλάκη, «Η παλέτα των συναισθημάτων». 

Ελάτε να «παίξουμε» με την παλέτα των συναισθημάτων. 

Ελάτε να μάθουμε το «τραγούδι» των συναισθημάτων, είναι μοναδικό! Κι όταν το 

μάθετε ο κόσμος σας, ο κόσμος όλος θα αποκτήσει πολλά χρώματα και η ζωή σας 

περισσότερη χαρά… 

 

Με τη Μαριέλλεν Σπανουδάκη, Κλινική Ψυχολόγο 

Για παιδιά…: ηλικίας 7-12 ετών. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού 

 

Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 6.30-7.30  το απόγευμα. 

 

 «Η κυρά Μίνα και η Άνοιξη»  

 

Διαβάζουμε το βιβλίο “Η κυρά Μίνα και η Άνοιξη” του Χρήστου Μπουλώτη, 

καλωσορίζουμε το ξύπνημα της φύσης από το βαθύ ύπνο του χειμώνα και στολίζουμε 

τη Βιβλιοθήκη μας ανοιξιάτικα  με πολύχρωμα λουλούδια και χελιδόνια! 

 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-10 ετών | ελεύθερη είσοδος. Στην Παιδική-Εφηβική 

Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου 

 

Πέμπτη 12 Μαρτίου και κάθε Πέμπτη, ώρα  6.30 -7.30 το απόγευμα 

 

"Από το βιβλίο στο σανίδι...!" (2ος κύκλος) 

 

Συνδυάζουμε αρμονικά το βιβλίο, τη μουσική και το θέατρο, ανεβάζοντας τη δική 

μας μουσικοθεατρική παράσταση! Να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να σταθούμε 

δυνατοί στο σανίδι!! 

 

Με την εκπαιδευτικό Κατσιφαράκη Θηρεσία 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-10 ετών | με προεγγραφή, ελεύθερη είσοδος. Στην Παιδική-

Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου. 

 

Δευτέρα 16 Μαρτίου,  6.30 μ.μ. 
 

«Η Κάτυ είχε έναν κήπο» 

 

Διαβάζουμε το βιβλίο “Η Κάτυ είχε έναν κήπο ” του Μιχάλη Καζάζη, βασισμένο 

στην πρωτότυπη ιστορία της Melanie Davies. 

Μια ιστορία με καρότα, πατάτες, κολοκύθες, κηπουρούς, ζουζουνάκια, 

σαλιγκαράκια, αγαπημένους φίλους ,αγκαλιές και πολλά-πολλά φιλάκια! 

 

Κατασκευάζουμε όμορφα σαλιγκαράκια και γεμίζουμε την Βιβλιοθήκη μας... 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-10 ετών | ελεύθερη είσοδος. Στην Παιδική-Εφηβική 

Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου 

 

 

Δευτέρα 23 Μαρτίου 6.30 -7.30 το απόγευμα. 
 

«Πέφτει, πέφτει η σταγόνα» 

 

Μαθαίνουμε για το νερό και το ταξίδι του,  μέσα από το βιβλίο: «Πέφτει, πέφτει η 

σταγόνα: Μια πρώτη ματιά στον κύκλο του νερού»,  της Sam Godwin.  



Με κολλάζ απεικονίζουμε  το παραμύθι σε πολύχρωμα χαρτόνια! 

 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-10 ετών | ελεύθερη είσοδος. Στην Παιδική-Εφηβική 

Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου 

 

Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 6.30-7.30 το απόγευμα 
 

«Η Ζουζουνομπαλάντα» 

 

Ήρθε η Άνοιξη!! Τα ζουζούνια ξυπνούν!! Και εμείς μέσα από την ιστοριούλα: «Η 

Ζουζουνομπαλάντα» του Tony Langham, μαθαίνουμε πολλά συναρπαστικά  για τα 

…ζουζούνια …τους αριθμούς και τα μουσικά όργανα! 

Ζουζούνια,  πασχαλίτσες και πεταλούδες δίνουν ζωή στη Βιβλιοθήκη μας. 

 

Για παιδιά…: ηλικίας 5-8 ετών. Στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού 

Κήπου 

 

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους εθελοντές για τη  βοήθεια και 

την αγάπη τους! 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
 


