
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  

ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑΣΣ  

ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΣΣΗΗΣΣ  

  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    
  

  
  

  

  
  

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ    1144  ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001199  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ      

ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΟΟΥΥ    ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΥΥΡΡΑΑ    1122    

  

  
  

 



 

 

info 

Χαιρετισμός κ.  Κωνσταντίνου Βαρδαβά  (Προέδρου ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) 
 

Αγαπητοί  παιδιά και γονείς, 

Οι Χριστουγεννιάτικές αθλητικές δραστηριότητες στο νερό της 

Δημοτικής πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου, για όλα τα παιδιά των 
προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης που διοργανώνουμε αποτελεί 
μέρος των Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων των Αθλητικών Κέντρων 
Ηρακλείου. 
 

Στόχος μας είναι τα παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα 

εκμάθησης του κολυμβητηρίου  μας να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν και 
να επιδείξουν σε όλους, τις  ικανότητες τους και τις δεξιότητες  που 

έχουν αποκτήσει σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό  μας. 
 

Τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα του Δήμου μας δημιουργούν αθλητικές δράσεις θεσμούς, οι 

οποίες συνδέονται με   ευρύτερο πρόγραμμα  ¨Αθλητισμού για Όλους¨    έτσι ώστε  πολίτες κάθε 
ηλικίας να ασχοληθούν με την άθληση βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 
 

Σας  ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας, και την εμπιστοσύνη σας, στα δημοτικά 

αθλητικά κέντρα,  και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο και διασκεδαστικό πρωινό, στην 
Δημοτική πισίνα του Παγκρητίου Σταδίου.  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  και του προσωπικού της Ανάπτυξης Αθλητισμού 

Ηρακλείου σας  ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο  Έτος.  

  

Αντί προλόγου 
 

 

Με στόχο η κολύμβηση και η εκμάθηση της, να γίνει ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, 

οργανώνονται οι Χριστουγεννιάτικες Αθλητικές Δραστηριότητες στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο, για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα μας. 

Στις αθλητικές δραστηριότητες τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να 

συναγωνισθούν στα πλαίσια της ¨ευγενούς άμιλλας¨  σε ομάδες  με παιδιά της 

ηλικίας τους και να συλλέξουν βαθμούς αναπτύσσοντας την συνεργασία και την 

μεταξύ τους άμιλλα.    

Στόχος  είναι η συμμετοχή και όχι η θέση που θα καταλάβει κάποια ομάδα η το κάθε 

παιδί. 
 

Τα παιδιά μπορούν να λάβουν μέρος σε παιχνίδια με μπάλα και  βουτιές με τους φίλους τους  να 

διασκεδάσουν αλλά και να δείξουν σε όλους ότι κολυμπούν σαν ψάρια!  Ιππόκαμποι, Δελφίνια, 

Καβουράκια, Ξιφίες, Αστερίες, Παπάκια, Χρυσόψαρα, Χταποδάκια, Καρχαρίες και 

Βατραχάκια και κάθε άλλο όν του νερού,  βάλτε το μαγιό σας, πάρετε το μπουρνούζι και την 

πεσέτα σας βάλτε το σκουφάκι σας  και μαζί με τους  γονείς σας  ελάτε να περάσουμε μια 

ξένοιαστη ώρα με παιχνίδι στο νερό και διασκέδαση.   

Σας  περιμένουμε! Καλή επιτυχία σε όλους! 
  

ΣΣττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  πποουυ  εείίννααιι  

εεγγγγεεγγρρααμμμμέένναα  σσεε  κκάάπποοιιοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκμμάάθθηησσηηςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  

ττοουυ  ΠΠααγγκκρρηηττίίοουυ  ΣΣττααδδίίοουυ  
 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 
 

  

ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΣΣΚΚΥΥΤΤΑΑΛΛΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΕΕΣΣ!!  

Τα παιδιά  κολυμπούν ελεύθερα σε όλα τα στυλ κολύμβησης με την καθοδήγηση 

των εκπαιδευτών τους και κάνουν σκυταλοδρομία με χρήση της σανίδας. Κάθε 

ομάδα  χρονομετρείται και ο χρόνος καταγράφεται από τον χρονομέτρη. 

  

ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΕΕΡΡΟΟ!!  

  

Ο εκπαιδευτές ρίχνουν παιχνίδια που επιπλέουν στο νερό και τα παιδιά σε ομάδες 

των πέντε ατόμων τα μαζεύουν κολυμπώντας και τα τοποθετούν σε ένα καλάθι.  

Κάθε ομάδα  χρονομετρείται και ο χρόνος καταγράφεται στο σύνολο του  από τον 

χρονομέτρη. 

  

ΒΒΑΑΖΖΩΩ    ΓΓΚΚΟΟΛΛ!!  

Τα παιδιά  σε ομάδες των πέντε ρίχνουν σουτ σε τερματοφύλακα της  ομάδας. 

Συνολικά ρίχνουν 30 σουτ από τα οποία καταγράφονται μόνο τα  επιτυχημένα. 

  

ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΩΩ    ΜΜΕΕ    ΣΣΑΑΝΝΊΊΔΔΑΑ  !!    

Τα παιδιά  σε μικρές ομάδες κολυμπούν με τις σανίδες  με την βοήθεια των 

εκπαιδευτών. 

ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΡΡΧΧΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ      

ΒΒΟΟΥΥΤΤΑΑΩΩ  !!  

Τα παιδιά  σε μικρές ομάδες κολυμπούν αρχικά υποβρύχια – σαν καρχαρίες -  

μέχρι το τέλος της μικρής πισίνας.  

  

ΜΜΑΑΖΖΕΕΥΥΩΩ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  

ΒΒΟΟΥΥΤΤΙΙΕΕΣΣ  !!  

Ο εκπαιδευτές ρίχνουν παιχνίδια στον πάτο της μικρής πισίνας τα παιδιά σε ομάδες 

των πέντε ατόμων τα μαζεύουν κολυμπώντας και τα τοποθετούν σε ένα καλάθι.  

Κάθε ομάδα  χρονομετρείται και ο χρόνος καταγράφεται στο σύνολο του  από τον 

χρονομέτρη. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  

  

  

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ      ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ  1100::0000  ––  1122::0055    ΩΩΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  0099::3300  

 

  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΣΣΚΚΥΥΤΤΑΑΛΛΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΕΕΣΣ!!  
ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  

ΝΝΕΕΡΡΟΟ!!  
ΒΒΑΑΖΖΩΩ    ΓΓΚΚΟΟΛΛ!!  

1100..0000--1100..3355  
ΟΜΑΔΑ: 6-9  (1) 

           ΟΜΑΔΑ:6-9  (2)   

ΟΜΑΔΑ: 6-9 (3) 

ΟΜΑΔΑ 6-9 (4) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(5) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(6)  

ΟΜΑΔΑ 10-14 (1) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(2) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(3) 

ΟΜΑΔΑ :ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ 

1100::4455  ––  1111::2200  

ΟΜΑΔΑ 10-14 (1) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(2) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(3) 

ΟΜΑΔΑ :ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΑ: 6-9  (1) 

           ΟΜΑΔΑ:6-9  (2)   

ΟΜΑΔΑ: 6-9 (3 

ΟΜΑΔΑ 6-9 (4) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(5) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(6) 

1111::3300  ––  1122::0055  
ΟΜΑΔΑ 6-9 (4) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(5) 

ΟΜΑΔΑ:6-9(6) 

ΟΜΑΔΑ 10-14 (1) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(2) 

ΟΜΑΔΑ:10-14(3) 

ΟΜΑΔΑ :ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΑ: 6-9  (1) 

           ΟΜΑΔΑ:6-9  (2)   

ΟΜΑΔΑ: 6-9 (3 

  

  

  

  

  

  

  

ΜΜΙΙΚΚΡΡΗΗ    ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ  0099::0000  ––  1133::0000  
  

ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΩΩ    ΜΜΕΕ  ΣΣΑΑΝΝΙΙΔΔΑΑ  !!    
ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΡΡΧΧΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ      

ΒΒΟΟΥΥΤΤΑΑΩΩ!!  
ΜΜΑΑΖΖΕΕΥΥΩΩ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  

ΒΒΟΟΥΥΤΤΙΙΕΕΣΣ!!  

09:00 - 09:45 ΠΑΠΑΚΙΑ + ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ+ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ   

10:00 - 10:45 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΙ + ΧΤΑΠΟΔΑΚΙΑ                         

11.00 – 11:45 ΑΣΤΕΡΙΕΣ + ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ     

12.00 – 12:45 ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ +ΣΟΛΩΜΟΙ 

  

  

  

  

ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑ  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ..    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                         

                                            
 

 

 

 

 
    

  

 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ     ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   

ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΟΟΥΥ     ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ   
Σπύρου  Μουστακλή 1, Περιοχή  Λίντο, 

 Παγκρήτιο Στάδιο ΘΥΡΑ 9 

Τηλ. Επικοινωνίας:  2810  264 560 / FAX: 2810 264 573 

 

  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ     ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   

ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ   
Σπύρου  Μουστακλή 1, Περιοχή  Λίντο,  

Παγκρήτιο Στάδιο ΘΥΡΑ 12 

Τηλ. Επικοινωνίας:  2810  264 560 / FAX: 2810 264 573 

 

 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ   ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ   

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ   ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ   
Νίκου Ξυλούρη και Σόλωνος Γωνία, 71306  

Πατέλες, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 215 080/ FAX: 2810 215090 

  

  

ΝΝΕΕΟΟ   ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟ   ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   

ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ     ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ     
 Βιομηχανική Περιοχή  Ηρακλείου 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 380830 

Held desk αθλητικών κέντρων: 2810 264 560 /570 

www.aahaeota.gr.  Email: info@aahaeota.gr 

 
 

http://www.aahaeota.gr/
mailto:info@aahaeota.gr

