
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 και κάθε Τρίτη,  ώρα 10 π.µ.

«Παραµύθι χωρίς όνοµα»
Το  αλληγορικό  παραµύθι  της  Πηνελόπης  ∆έλτα,  100  χρόνια  µετά  την  έκδοσή  του  µεταφέρει
επίκαιρα  µηνύµατα.  Ένα  παραµύθι  που  συγκινεί  παιδιά  αλλά  και  µεγαλύτερους  από  τότε  που
γράφτηκε  έως  και  σήµερα.

Για µαθητές Ε΄ &  ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικού και Α΄ &  Β΄ Τάξης Γυµνασίου

Με τη Μαρία Κορφιάτη, εκπαιδευτικό.
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού          
 Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10 π.µ.

«Ο Γλεντζοφλέβαρος»  

Με οδηγό το βιβλίο '' Ο Γλεντζοφλέβαρος '' της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη.

Για παιδιά Νηπιαγωγείου.

Με τη Νίκη Γαλάνη και Λίτσα Μαστορακάκη.

 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10 π.µ.

«Οι τρεις αποκριάτικες κορδέλες»

Μέσα από την αφήγηση του βιβλίου ''Οι τρεις αποκριάτικες κορδέλες" του Ευγένιου Τριβιζά.

Για παιδιά Α' & Β' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και Λίτσα Μαστορακάκη.

 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017,  ώρα 10 π.µ 

 «Το γαϊτανάκι» 

Ήθη  και  Έθιµα  της  Αποκριάς…Τραγουδάµε  και  στριφογυρίζουµε  γύρω  από  το  δικό  µας
γαϊτανάκι…

Για παιδιά Γ' & ∆' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10 π.µ. 

«Ο χαρταετός στη… ζωγραφική»



Ο χαρταετός πηγή έµπνευσης στη ζωγραφική, ο χαρταετός, χαρά µικρών και µεγάλων στο πανηγύρι
της  Καθαρής  ∆ευτέρας,  διατηρείται  στην  παράδοση  εδώ  και  χιλιάδες  χρόνια

Για παιδιά Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και Λίτσα Μαστορακάκη.

 Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10 π.µ. 

 «Το κρυφτό της χαράς» 

∆ιαβάζουµε το βιβλίο ''Το κρυφτό της χαράς'' της Μαριλένας Καββαδά και παίζουµε το κρυφτό της
χαράς στη Βιβλιοθήκη µας!

Για παιδιά Νηπιαγωγείου.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Πέµπτη 2 Μαρτίου 2017, ώρα 10 π.µ. 

 «Ονειροπαγίδα» 

Ελάτε να χορέψουµε όλοι µαζί τον χορό της βροχής και της φωτιάς, µε οδηγό το βιβλίο της Νίνας

Ζαφειρίου , ''Ονειροπαγίδα ''.

Για παιδιά Α' & Β' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Τρίτη 7 Μαρτίου 2017,  ώρα 10 π.µ. 

 «Έχω µια ιδέα» 

Αν έχεις όχι µόνο µία αλλά πολλές ιδέες, σε περιµένουµε για να γεµίσουµε τη Βιβλιοθήκη µας µε
χρώµατα και ιδέες, µέσα από το βιβλίο της Άννας Παπαϊωάννου, “Έχω µια ιδέα”.

Για παιδιά Γ' & ∆' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Πέµπτη 9 Μαρτίου 2017,  ώρα 10 π.µ. 

 « Καλωσόρισες  Άνοιξη!» 

Καλωσορίζουµε το ξύπνηµα της φύσης από το λήθαργο του χειµώνα…∆ιαβάζουµε, ταξιδεύουµε
και παίζουµε µέσα από τις ιστορίες και τα παραµύθια της Βιβλιοθήκης.

Για παιδιά Νηπιαγωγείου.



Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη

 Τρίτη 14 Μαρτίου 2017,  ώρα 10 π.µ. 

 «Ονειροπαγίδα» 

Ελάτε να διαβάσουµε το βιβλίο της Νίνας Ζαφειρίου, '' Ονειροπαγίδα '' και να χορέψουµε όλοι µαζί
τον χορό της βροχής και της φωτιάς! 

Για παιδιά Α' & Β' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

  Πέµπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 10 π.µ. 

 «Έχω µια ιδέα» 

Αν έχεις όχι µόνο µία αλλά πολλές ιδέες, σε περιµένουµε για να γεµίσουµε τη Βιβλιοθήκη µας µε
χρώµατα και ιδέες, µέσα από το βιβλίο της Άννας Παπαϊωάννου, “Έχω µια ιδέα”.

Για παιδιά Γ' & ∆' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Τρίτη 21 Μαρτίου 2017,  ώρα 10 π.µ. 

 «Καλωσόρισες  Άνοιξη! » 

Καλωσορίζουµε το ξύπνηµα της φύσης από το λήθαργο του χειµώνα. ∆ιαβάζουµε, ταξιδεύουµε και
παίζουµε µέσα από τις ιστορίες και τα παραµύθια της Βιβλιοθήκης.

Για παιδιά Νηπιαγωγείου.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

 Πέµπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα 10 π.µ. 

 «Οι σκιές της δροσιάς» 

Ελάτε να γνωρίσουµε τις σκιές της δροσιάς, τους περίφηµους δροσουλίτες. Ελάτε για βουτιά στον
χρόνο και στην ιστορία.

Για παιδιά Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού.

Με τον Σταύρο Πλανάκη, Φιλόλογο-Ιστορικό.

 Τρίτη 28 Μαρτίου 2017,  ώρα 10 π.µ. 

 «Ονειροπαγίδα» 



Ελάτε να χορέψουµε όλοι µαζί τον χορό της βροχής και της φωτιάς, µε οδηγό το βιβλίο της Νίνα

Ζαφειρίου, ''Ονειροπαγίδα ''.

Για παιδιά Α' & Β' ∆ηµοτικού.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη.

             “ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ”

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00-13.00 

«Τα δύο αδέλφια και οι τέσσερις εποχές»

Ελάτε να το περπατήσουµε µαζί, διαβάζοντας το βιβλίο «Τα δύο αδέλφια και οι τέσσερις εποχές»
της Αφρούλη Μπέρσου.

Με τη Νίκη Γαλάνη.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00-13.00 

«Η ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής σηµαίας»  

Με  οδηγό  το  βιβλίο  της  Πηνελόπης  Μωραϊτου,  ''  Η  ελευθερία  και  το  ταξίδι  της  ελληνικής
σηµαίας''.

Με τη Νίκη Γαλάνη και τη Λίτσα Μαστορακάκη


