
Καλοκαιρινή εκστρατεία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου 

 Φιλικής Εταιρείας 11, Λ. Χερσονήσου τηλ. 28970 29520 ωράριο λειτουργίας: 9:00-15:00 

 

 Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι 

συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες. 
 

17 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Ξεκινάμε και γνωρίζουμε τους αντίθετους κόσμους: Σκέψου κάτι και το αντίθετο του και έλα στη 

βιβλιοθήκη να γεμίσουμε ένα μεγάλο χαρτί με όλα τα αντίθετα. Τους αντίθετους χαρακτήρες, τα 

αντίθετα χρώματα, τις αντίθετες πράξεις, τα αντίθετα συναισθήματα.  

Για όλα τα παιδιά της βιβλιοθήκης. Είσοδος ελεύθερη. Στη βιβλιοθήκη.  

19 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο!: Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και ανακαλύπτουμε στη 

γειτονιά ένα κόσμο αντίθετων που ορίζει το φυσικό μας περιβάλλον.  

Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη. 

19 Ιουνίου, 6:00-8:00, το απόγευμα 

Η μέρα από ψηλά και από χαμηλά: Εργαστήρι φωτογραφίας. Θα πάρουμε φωτογραφίες με οπτική 

από πάνω προς τα κάτω και με οπτική από κάτω προς τα πάνω. Πως φαίνονται τα πράγματα στη μια 

και στην άλλη περίπτωση;   

Με το μέλος της ΕΦΕ Κρήτης Δημήτριο Μπόλμπαση. Για μεγάλα παιδιά. Με προεγγραφή. Στη 

βιβλιοθήκη. Απαραίτητη φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο με κάμερα.  

24 Ιουνίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Ο Αφρατούλης στο Λαχανόκηπο: Τι σχέση έχει η φιλαναγνωσία με τη γευσιγνωσία; Πόσο 

φιλαναγνώστες και πόσο γευσιγνώστες είστε; Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι διαβάζουμε, 

ξεχωρίζουμε γεύσεις και φτιάχνουμε κρητική πίτσα.   

Με την εμψυχώτρια του τμήματος πολιτισμού και παιδείας του δήμου Χερσονήσου Ελένη 

Μαραγκάκη. Για όλα τα παιδιά. Με προεγγραφή στο 6972921895 Κα Ελένη Μαραγκάκη. Στη 

βιβλιοθήκη.  

25 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους: Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια φορά την 

εβδομάδα, θα σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων των αντίθετων 

κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους 

που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται. 

 Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

26 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 



Η ημέρα των σκληρών και των μαλακών-Η μέρα των σκαντζόχοιρων: Διαβάζουμε τα βιβλία της 

Ελένης Πριοβόλου, Ο Τρυφεράκανθος και της Ιωάννας Γιαννακοπούλου, Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε 

να φοβηθεί και στο τέλος φτιάχνουμε το δικό μας σκαντζόχοιρο.  

Με τη νηπιαγωγό Ιωάννα Σούρδη. Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

28 Ιουνίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Η μέρα για γέλια και για κλάματα: Ύστερα τα κλάματα…Διαβάζουμε για τη λίμνη των δακρύων από 

το βιβλίο του Λιούις Κάρολ, "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" και κατόπιν αφηγούμαστε 

πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες δακρύων.  

Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή της Ανάληψης. 

1 Ιουλίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Η μέρα του ζεστού και του κρύου: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη! Πειράματα φυσικής για να 

εξερευνήσουμε το φαινόμενο του ζεστού και του κρύου.  

Με τη φυσικό Ειρήνη Χαιρέτη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη. 

2 Ιουλίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους: Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια φορά την 

εβδομάδα, θα σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων των αντίθετων 

κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους 

που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.  

Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

3 Ιουλίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων: Τα βραβεία της γενναιότητας. Διηγούμαστε ιστορίες από 

την καθημερινή μας ζωή που πιστεύουμε πως ήμασταν αρκετά γενναίοι και όλοι παίρνουμε το 

παράσημό μας. 

Με την νηπιαγωγό Ιωάννα Σούρδη. Για παιδιά 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

 

8 Ιουλίου, 10:00-12:00, το πρωί 

Η μέρα του θυμάμαι και του ξεχνάω: Φτιάχνουμε ένα παιχνίδι memory για να παίζουμε στη 

βιβλιοθήκη.  

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

9 Ιουλίου 6:00-8:00, το απόγευμα 

Η μέρα του όμορφου και του άσχημου: Διαβάζουμε την ιστορία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 

Ασχημόπαπο και ξεχωρίζουμε τις περιγραφές της ομορφιάς και της ασχήμιας. 

Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον Πολιτιστικό σύλλογο 

Αγριανών.  

10 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 



Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους: Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια φορά την 

εβδομάδα, θα σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων των αντίθετων 

κόσμων και ακόμα τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον ένα κόσμο στον άλλο, τους κατοίκους 

που ζουν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται. 

 Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη. 

15 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Η μέρα της αλήθειας και των ψεμάτων: Αλήθεια ή ψέματα; Παίζουμε ένα παιχνίδι, λέμε ψέματα, 

λέμε αλήθεια και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τα ψέματα που λένε οι συμπαίκτες μας.  

Με τη νηπιαγωγό Ιωάννα Σούρδη. Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

16 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Μέρες μουσικής: Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης μια φορά την εβδομάδα φτιάχνουμε 

μικρές συνθέσεις και τραγούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και το θόρυβο, το 

ρυθμό και την αρρυθμία.  

Για όλα τα παιδιά. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

17 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής: Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα φυσικής και 

πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, 

το φυσικό και το τεχνητό. 

Με τη φυσικό Ειρήνη Χαιρέτη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

22 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Η μέρα της αλήθειας και των ψεμάτων: Αλήθεια ή ψέματα; Παίζουμε ένα παιχνίδι, λέμε ψέματα, 

λέμε αλήθεια και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τα ψέματα που λένε οι συμπαίκτες μας.  

Με τη νηπιαγωγό Ιωάννα Σούρδη. Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

23 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Μέρες μουσικής: Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης μια φορά την εβδομάδα φτιάχνουμε 

μικρές συνθέσεις και τραγούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και το θόρυβο, το 

ρυθμό και την αρρυθμία.  

Για όλα τα παιδιά. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

31 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 

Το παιχνίδι των καινούργιων βιβλίων: : Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούργια βιβλία της βιβλιοθήκης 

παίζοντας: μαντεύουμε τους τίτλους, κάνουμε παντομίμα, ξεχωρίζουμε τις εικόνες, ξεφυλλίζουμε τις 

σελίδες.  

Με την παιδαγωγό Ιωάννα Κρασανάκη. Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη βιβλιοθήκη.  

2 Αυγούστου, 8:00-9:00, το απόγευμα 



Μέρες μουσικής: Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης μια φορά την εβδομάδα φτιάχνουμε 

μικρές συνθέσεις και τραγούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και το θόρυβο, το 

ρυθμό και την αρρυθμία.  

Με την μουσικοπαιδαγωγό ORFF και χορογράφο  Βασιλική Σαχπάζη. Για παιδιά 9 ετών και άνω. Με 

προεγγραφή. Στο θεατράκι Παναγίας στην Άνω Χερσόνησο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


