
                                           ∆ ι α δ ρ ο µ έ ς  µε    

«Π υ ξ ί δ α τη  Β  Ι Κ Ε Λ Α Ι Α  ∆Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η» 

Η Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη καλεί όλα τα παιδιά της πόλης  µας 

στις εκδηλώσεις που θα γίνουν από τις 2 – 28 Ιουλίου 2012.  

Πρόκειται για µία συνάντηση 

χαράς και παιχνιδιού όπου οι µικροί µας φίλοι ως πρωταγωνιστές, 

θα µοιραστούν ιστορίες, θεατρικά παιχνίδια, εικαστικές δραστηριότητες , 

ταξίδια  στην πόλη, βόλτες µέσα στα βιβλία και 

περιπάτους στην ιστορία µας. 

 

Πληροφορίες : 2810 331283 

2 Ioυλίου 2012 10:30-11:30 το πρωί 
Διαδρομές των ηρώων 
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 

Εμψυχωτής: Ειρήνη Μαθιουδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης 

3 Ιουλίου 2012 10:30-11:30 το πρωί 
Διαδρομές των ηρώων 
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 

Εμψυχωτής: Θάλεια Νικάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης 

5 Ιουλίου 2012 10:00 - 12:00 το πρωί 
Το Τολμηρό ταξίδι του... 
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 

γλυκόπικρο κόσμο του ‘‘ταξιδιού’’ 

Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά 
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βικελαία βιβλιοθήκη 

6 Ιουλίου 2012 10:00 - 13:00 το πρωί 
Το Τολμηρό ταξίδι του... 
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 

γλυκόπικρο κόσμο του ‘‘ταξιδιού’’ 

Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά 
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βικελαία βιβλιοθήκη 

9 Ioυλίου 2012 10:30-11:30 το πρωί 
Διαδρομές των ηρώων 
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 

Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη 



Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης 

 

 

 

10 Ιουλίου 2012 10:00-11:15 το πρωί 
Διαδρομή στη πόλη συντροφιά με τον Νίκο Καζαντζάκη 
Μία βόλτα στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο και γνωριμία με τον Νίκο Καζα- 

ντζάκη μέσα από τα βιβλία του. Διαβάζουμε, συζητούμε και ζωγραφίζουμε. 

Εμψυχωτής: Δημήτρης Σάββας 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, με αφετηρία τη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

10 Ιουλίου 2012 11:30-1:00 το πρωί 
Διαδρομή στην Πόλη: γνωρίζουμε την ιστορική «Πύλη Μακάσι» 
Γνωρίζουμε την ιστορική «Πύλη Μακάσι» μέσα από ντοκουμέντα, 

 ζωγραφίζουμε και εκφράζουμε γραπτά τα συναισθήματα μας. 

Εμψυχωτής: Δημήτρης Σάββας, Μαρία Μαργιολάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, με αφετηρία τη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

11 Ιουλίου 2012 6:00 -8:00 το απόγευµα 
Ταξίδεψαν τα βότανα από τον Ψηλορείτη, να φέρουνε 

αρώματα και χρώματα της Κρήτης. 
Φυτεύουμε και μαθαίνουμε τα βότανα της Κρήτης μέσα από παιχνίδι, μαντι- 

νάδες, μουσική, τραγούδι και φτιάχνουμε τα δικά μας σαπούνια με βότανα. 

Σε συνεργασία με εθελοντές της Κοινοτικής Φροντίδας της 1ης Δημοτικής 

Κοινότητας. 

Εμψυχωτής: Μαθιουδάκη Δέσποινα, Πολυμίλη Νικολέτα 
Για παιδιά: από 6 ετών, με προεγγραφή, στο προαύλιο της Βιβλιοθήκης 

13 Ιουλίου 2012 10:00 -11:30 το πρωί 
Διαδρομή του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αθλημάτων 
Επισκεπτόμαστε τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου και 

γνωρίζουμε βιωματικά τα αθλήματα. 

Εμψυχωτές: Γυμναστές των εγκαταστάσεων 
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη, η μεταφορά θα γίνει 

με λεωφορείο του Δήμου 

16 Ιουλίου 2012 10:30 -11:30 το πρωί 
Διαδρομές των ηρώων 
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 

Εμψυχωτής: Θάλεια Νικάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης. 

17 Ιουλίου 2012 10:30- 12:00 το πρωί 
Ο χρόνος που μας χωρίζει ….ο χρόνος που μας ενώνει 
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα την Ενετοκρα- 

τούμενη Κρήτη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. 

17 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί 
Ο χρόνος που μας χωρίζει ….ο χρόνος που μας ενώνει 
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τη Μινωϊκή 

Κρήτη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. 

20 Ιουλίου 2012 10:00 -11:30 το πρωί 
Διαδρομή του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αθλημάτων 
Επισκεπτόμαστε τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου και 

γνωρίζουμε βιωματικά τα αθλημάτα. 

Εμψυχωτές: Γυμναστές των εγκαταστάσεων 
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη, Η μεταφορά θα γίνει 



με λεωφορείο του Δήμου 

23 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί 
Τα ζάρια των ιστοριών 
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια… 

Εμψυχωτές: Μαρία Μαργιολάκη, Ειρήνη Μαθιουδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. 

24 Ιουλίου 2012 10:00 -11:00 το πρωί 
Μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου 
Γνωριμία με τα όργανα μιας φιλαρμονικής και ακούσματα από παιδιά 

μικρής ηλικίας σπάνιων μουσικών οργάνων. 

Εμψυχωτής: Γιάννης Τζωρτζάκης 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου 

25 Ιουλίου 2012 10:00 -12:00 το πρωί 
Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα 
Εκπαιδευτικό θέατρο σε σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας 

Καλογεροπούλου. 

Ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, 

Φλώρα Σπύρου. 

Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου 
Για παιδιά: 8-12 ετών,με προεγγραφή, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης 

26 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί 
Μονοκονδυλιές 
Εμπνεόμαστε από τα σχέδια του Πικάσο και δημιουργούμε τα δικά μας 

σχέδια με μονοκονδυλιές. 

Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη, Ειρήνη Μαθιουδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης 

27 Ιουλίου 2012 7:30- 8:30 το απόγευµα 
Το ταξίδι της θάλασσας 
Η συγγραφέας Στέλλας Γιανναδάκη παρουσιάζει το βιβλίου της, με μουσική 

και ήχους της θάλασσας. 

Εμψυχωτής: Στέλλα Γιανναδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης 

28 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί 
Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη 
Διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, «Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος», 

Crocket Johnson, εκδ. Καστανιώτη,και με τη βοήθεια μιας γραμμής και της 

φαντασίας μας σχεδιάζουμε σιγά σιγά έναν ολόκληρο κόσμο. 

Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη,Ειρήνη Μαθιουδάκη 

Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης 

 


