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 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  
Τα προνήπια θα δραματοποιήσουν το παραμύθι του Ευγένιου 

Τριβιζά «Το ποντικάκι που ήθελε ν΄αγγίξει ένα αστεράκι».Η 

γιορτή μας θα γίνει στο χώρο του σχολείου στις 19 Δεκέμβρη 

και ώρα 9.00π.μ.Το όνειρο του Τρωκτικούλη είναι ν’αγγίξει ένα 

αστεράκι. Όλοι προσπαθούν να του αλλάξουν γνώμη. Όμως το 

ποντικάκι δεν επηρεάζεται από το ελαφάκι, τους στρατιώτες, τις 

κουκλίτσες και τους ναύτες. Επιμένει να πετύχει το ακατόρθωτο 

και τελικά πετυχαίνει το στόχο του, ενάντια σε όλους. Αγγίζει 

το αστεράκι στο ψηλό δέντρο του σαλονιού. 

Το σχολείο μας θα μοσχομυρίσει από κουραμπιέδες και 

μελομακάρονα που θα φτιάξουμε με τα χεράκια μας και θα 

κεράσουμε τους γονείς μας. 

Θα στολίσουμε το δέντρο μας με στολίδια που θα φτιάξουμε με 

πηλό, άχρηστο υλικό και καρπούς από το δάσος. 

Θα γράψουμε γράμματα στον Άη Βασίλη και θα πάμε στο 

ταχυδρομείο να τα στείλουμε. 

Θα επισκεφτούμε τους φίλους μας στον 9
ο
 Παιδικό Σταθμό. Θα 

τους δώσουμε τα μαγικά βαζάκια με χιόνι που θα φτιάξουμε και 

θα κατασκευάσουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια μαζί. 

Επίσης θα πούμε τα κάλαντα στα βρεφάκια μας. 

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών, της αγάπης και 

της προσφοράς. 

Με τη βοήθεια των γονιών θα μαζέψουμε τρόφιμα και ρούχα 

για τα παιδάκια που τα  έχουν ανάγκη και θα τους τα δώσουμε. 

Επίσης μαθαίνουμε τα έθιμα των Χριστουγέννων από όλη την 

Ελλάδα. Ζητάμε από γονείς ή παππούδες να μας πουν τα έθιμα 

του τόπου κατάγωγής τους. 

Χορεύουμε, λέμε παραμύθια, παίζουμε και χαιρόμαστε με την 

πιο μαγική γιορτή του χρόνου.  
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Τα Χριστούγεννα αυτά, τα μικρά νήπια θα τα 

υποδεχτούν με τραγούδι, χορό και 

κατασκευές.  

Θα στολίσουμε την τάξη μας και το δέντρο με 

τη βοήθεια των προνηπίων.  

Θα τραγουδήσουμε τα κάλαντα, θα 

διαβάσουμε παραμύθια και θα τα 

αναπαραστήσουμε.  

Θα στείλουμε τα γράμματά μας στον Άγιο 

Βασίλη.  

Στις 19 Δεκέμβρη θα καλέσουμε τους γονείς 

μας να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  

Επίσης θα κάνουμε χριστουγεννιάτικες 

κατασκευές, όπως, θα μετατρέψουμε 

μανταλάκια σε αστέρια και θα στολίσουμε 

στεφανάκια για τις πόρτες μας.  

Ακόμη, θα επισκεφτούμε με τα προνήπια τον 

9ο Παιδικό Σταθμό για να ανταλλάξουμε δώρα 

και να κάνουμε καινούριους φίλους. 
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