
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christmas bucket list 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                            Μαρία Βολάκη                                                                         

 



 

   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 

 

Η παιδαγωγική προσέγγιση των Χριστουγέννων έχει να κάνει με το πώς τα παιδιά βιώνουν 

όλη τη διαδρομή μέχρι την κορύφωση. Πέρα από τη χαρά, την δημιουργικότητα, την 

ευχαρίστηση που προσφέρουν οι δράσεις στα παιδιά ένας βασικός στόχος  είναι η 

συνειδητοποίηση του χρόνου.  Μια εικαστικού περιεχομένου προσέγγιση, που να έχει 

διάρκεια και συνέχεια στο χρόνο χωρίς ο κεντρικός της στόχος να είναι η κορύφωση αλλά η 

κάθε μικρή δράση να αποτελεί μια ολότητα είναι η προσέγγιση μέσα από την τέχνη και πιο 

συγκεκριμένα μέσα από την ζωγραφική. 

Με αφορμή λοιπόν τον πίνακα του Λύτρα  «Τα κάλαντα» μπορούν να δοθούν χιλιάδες 

ερεθίσματα για παιχνίδι, αναζητήσεις, συνεργασία με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, 

καλλιτεχνικές δημιουργίες και πολλά πολλά άλλα ώστε το ταξίδι των ημερών των 

Χριστουγέννων να είναι συναρπαστικό και συνάμα παιδαγωγικό. 

 

Μια εικόνα 1000 λέξεις 

Ένας πίνακας ζωγραφικής αποτελεί πάντα ευκαιρία για συζήτηση είναι από μόνος του μια 

ιστορία από μόνος του. Μπορούμε και εμείς να φταίξουμε τη δική μας ιστορία. 

Τι βλέπουμε; 

Τι κάνουν τα παιδιά; 

Πώς αισθάνονται; 

Τι φοράνε; 

Τι κρατάνε; 

Πόσους κύκλους μπορείς να διακρίνεις; 

Τι είναι μέρα ή νύχτα; 



Να μιλήσουμε για την παράδοση 

Να βρούμε τη ιστορία του πίνακα. 

Ομοιότητες και διαφορές με τη δική μας εποχή. 

Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον παππού και τη γιαγιά να μας πουν ιστορίες απ’ όταν ήταν 

μικροί και να μας δείξουν φωτογραφίες. 

Να κάνουμε μια αναζήτηση στο internet για τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις διάφορων 

τόπων 

Να ακούσουμε κάλαντα απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών. 

Εικαστικές δραστηριότητες 

Για να αναπτύξουμε τη φαντασία μας και τη δημιουργικότητά μας μπορούμε να  

 

 

 

φτιάξουμε ένα κολλάζ με τα πρόσωπα  των παιδιών και να «μπούμε» και εμείς στον πίνακα.  

Ακόμα μπορούμε να φανταστούμε τι λένε τα παιδιά του πίνακα και με τη βοήθεια της 

μαμάς και του μπαμπά να το βάλουμε στον πίνακα 

 



 

 

 

Μπορούμε να εκτυπώσουμε ασπρόμαυρο τον πίνακα και να ζητήσουμε απ τα παιδιά να 

βάλουν τα δικά τους χρώματα. Ίσως και να σβήσουμε κάποια κομμάτια του πίνακα και να 

τοποθετήσουν τα παιδιά ότι θα ήθελαν να είχε ο πίνακάς τους ή αυτό που λείπει. 

 

 

 

 

Μέσα λοιπόν από έναν πίνακα ανοίγονται τόσοι πολλοί δρόμοι και μπορούμε να δώσουμε 

τόσα ερεθίσματα στα παιδιά για «μάθηση» μέσα απ το παιχνίδι. 

Βασικός σκοπός μας όμως είναι όλη η διαδρομή  μέχρι τα Χριστούγεννα ώστε να 

δημιουργήσουμε αναμνήσεις στα παιδιά. 

Το όλο εγχείρημα είναι μια διάδραση που σαφώς έχει δουλευτεί και από άλλους 

συναδέλφους, αλλά όσο αφορά και τη δικιά μας εμπειρία αποτελεί δυνατό ερέθισμα αν 

αυτό εκπονηθεί όχι με όσα έχουμε εμείς στο μυαλό μας αλλά με βάση τις σκέψεις, τη 

φαντασία και τον δρόμο που μας ανοίγουν τα ίδια τα παιδιά. Τότε θα ανακαλύψουμε πώς 

κάθε φορά θα είναι μοναδική και θα μας οδηγεί σε νέα μονοπάτια. 

 

Παιδαγωγοί: 

Μπίκα Πελαγία 

Αναστίογλου Τάνια 

Αποστολάκου Πόπη 



 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 

 

 

Υλικά:  

1 πακέτο μπισκότα πτι μπερ  

2 αυγά (ασπράδι)   

300γρ. ζάχαρη άχνη  

2 κουταλιές γλυκού λεμόνι  

1 κάψουλα βανίλιας  

½ φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική  

Προαιρετικά :πουράκια, σταγόνες σοκολάτας κ.α.   

 Εκτέλεση:  

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι λιώνουμε την κρυσταλλική ζάχαρη σε χαμηλή  
φωτιά. Μέσα βουτάμε την πλευρά του μπισκότου που θέλουμε να 
κολλήσουμε.  Χτυπάμε το ασπράδι με το λεμόνι μέχρι να αφρίσουν μετά 
προσθέτουμε την  άχνη και τέλος την βανίλια. Αυτό θα αποτελέσει το χιόνι του 
σπιτιού μας. Με  ένα μπισκότο κάνουμε την βάση του σπιτιού, με τέσσερα 
μπισκότα κάνουμε  τους τοίχους και με δύο την σκεπή. Διακοσμούμε με τον 
αφρό που κάναμε και  αν θέλουμε με πουράκια ,σταγόνες σοκολάτας, τρούφα 
κ.α.  
  



 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΛΑΤΟΖΥΜΗ  

 Ένας τρόπος για να περάσουμε όμορφα με τα παιδιά την περίοδο της  
καραντίνας και των διακοπών τα Χριστούγεννα είναι να παίξουμε μαζί 
τους.  Μπορούμε να φτιάξουμε μία ζύμη με εύκολα υλικά και ακίνδυνα.   

ΥΛΙΚΑ  

½ Κούπα αλάτι  

½ Κούπα νερό  

1 ½ Κούπα αλεύρι 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Ανακατεύω σε μία λεκάνη το αλάτι με το αλεύρι και προσθέτω σιγά -σιγά το  
νερό. Ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μας.Μπορούμε να  
ανοίξουμε τη ζύμη με τον πλάστη και να κόψουμε με καλουπάκια ή 
φτιάχνουμε  σχέδια με τα χέρια μας.Κάνουμε μία τρύπα με ένα καλαμάκι για 
να περάσουμε  από εκεί την κορδέλα.   

ΨΗΣΙΜΟ  

Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου ,ανάλογα το φούρνο και 
το  πάχος των στολιδιών. Αφού κρυώσουν δίνουμε στους μικρούς μας ήρωες 
για  να διακοσμήσουν με νερομπογιές, glitter, πολύχρωμα χαρτάκια..Μόλις  
στεγνώσουν οι μπογιές περνάμε την κορδέλα και ΕΤΟΙΜΑ τα στολίδια.!!!!  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  

Διατηρούμε την ζύμη που μας περισσεύει μέσα σε σακουλάκια τροφίμων 
ή  τυλιγμένα με μεμβράνη στο ψυγείο.  

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ… 
 

                                                Έφη Πατσιατζή –Μαρία Καταγίδα 

 

 



ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

(αποφθέγματα συγγραφέων) 

Τα Χριστούγεννα δεν είναι εποχή, είναι ένα συναίσθημα. Edna 

Ferber.  

 

Είναι η αγάπη εν δράσει• κάθε φορά που αγαπάμε, που 

δίνουμε είναι Χριστούγεννα. Dale Evans Rogers 

 

Σημαίνουν να κάνεις κάτι παραπάνω για κάποιον άλλον. 

Charles. M. Schultz 

 

Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων: ποτέ δεν ήμαστε 

πια μόνοι. Taylor Caldwell 

 

Εγώ λοιπόν θα τιμήσω τα Χριστούγεννα στην καρδιά μου, και 

θα προσπαθήσω να τα κρατήσω εκεί όλο τον χρόνο. Charles 

Dickens, a Christmas Carol 

 

Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε σε βάζα λίγο απ το 

πνεύμα των Χριστουγέννων και ν’ ανοίγουμε ένα κάθε μήνα. 

Harlan  Miller 

 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό στον κόσμο από το να ξυπνάς 

το πρωί των Χριστουγέννων και να μην είσαι παιδί. Erma  

Bombeck 

 



 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Κρύψτε χριστουγεννιάτικα στολίδια! 

Δώστε απλές οδηγίες στα παιδιά: « Βρες ένα κόκκινο 

στρογγυλό στολίδι». 

Χτυπήστε το τρίγωνο των Χριστουγέννων, όταν πλησιάζουν, 

πιο δυνατά! 

Τέλος επιβραβεύστε τα με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές!!!! 

Και χαρείτε τα όμορφα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια: 

*The Christmas Tree - Eleftheria Arvanitaki - Official Animation 
Video 

https://youtu.be/POCrExbUh7I 

 
*Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου - Τίγκι Τίγκι  
https://youtu.be/HmkSlgygvXQ 

*Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν * Τάσος Ιωαννίδης & παιδική 
χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

https://youtu.be/l9xydnmmNJ8 

*Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου - Χριστός Γεννάται | Τιριάμ 
Τιριάμ  

https://youtu.be/fvJARaAtxo0?t=111 

                                                                                

    Κική Βλάχου Άννα Ζυγογιάννη, Ρούλα Μπίκα, Σοφία Φλουσκάκου 

    Γεωργία Τσιριγώτη,Δήμητρα Παναγιώτου, Κλεοπάτρα Κολιού,            
    Νάνσυ Στεργιοπούλου 
                                                    

 

 

 

 

https://youtu.be/POCrExbUh7I
https://youtu.be/HmkSlgygvXQ
https://youtu.be/l9xydnmmNJ8
https://youtu.be/fvJARaAtxo0?t=111


           Μεγάλη χαρά στο σχολείο μας έχουμε όταν 

κάθε χρόνο μας επισκέπτονται οι καλικάντζαροι. 

Το πρωί όταν έρχονται τα παιδιά στην τάξη  τους 

περιμένει μία μεγάλη έκπληξη !!! Το κλειδί της τάξης 

έχει χαθεί και όταν τελικά το βρίσκουν και μπαίνουν 

μέσα αντικρίζουν  

μία τάξη άνω κάτω παιχνίδια πεταμένα καρέκλες-

τραπέζια  αναποδογυρισμένα και ένα γράμμα ... 

Από ποιον; Μα φυσικά από τους καλικάντζαρους  

Ένα γράμμα ολίγον απολογητικό αλλά και αστείο. 

 

 

Μόλις όλα μπουν στη θέση τους μαζευόμαστε παρέα 

και αναζητάμε περισσότερα στοιχεία για αυτούς που 

μας έκαναν όλα άνω κάτω. Αφηγήσεις μαγικές 
ξεδιπλώνονται στην τάξη ε και δεν ξεχνάμε να 

ακούσουμε την αγέλαστη πολιτεία με το κόβε πριονάκι 

μου να μπαίνει για περίπου 100 φορές... Έκρυθμες 

καταστάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν και 

στο σπίτι…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60w27MTPYi0 

https://www.youtube.com/watch?v=mHfTZoNlLgQ 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=60w27MTPYi0
https://www.youtube.com/watch?v=mHfTZoNlLgQ


Μα τι είναι Χριστούγεννα; Γιατί όλη αυτή η 

φασαρία;  

Ποιος γιορτάζει επιτέλους θα αναρωτιόταν κανείς... 

 

Σε αυτά τα ερωτήματα  απαντούν οι πιστοί βοηθοί των 

παιδαγωγών, τα βιβλία, τα Χριστουγεννιάτικα βιβλία 

που κάθε χρόνο τέτοια εποχή  έβγαιναν από τα ράφια 
τους... 

Οι Βιβλιοθήκες των σχολείων γέμιζαν με 

Χριστουγεννιάτικα βιβλία. Στις  δανειστικές βιβλιοθήκες 

χρησιμοποιούνταν  μόνο  Χριστουγεννιάτικα βιβλία. 

Στο σχολείο κάθε χρόνο γίνονταν μαραθώνιος 

αφήγησης από γονείς,  γιαγιάδες και παππούδες 

Χριστουγεννιάτικων ιστοριών.   

 

Αγαπημένα μας : 

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΡΟΜΠΙΝ  
Συγγραφέας  :  FEARNLEY JAN 

 

Φρικαντέλα: Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα 

Ένα δέντρο, μια φορά, 

Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα 

αστεράκι 

Συγγραφέας: Τριβιζάς Ευγένιος 

  

Το Χριστουγεννιάτικο βραβείο ενός αδέσποτου 

σκύλου  Συγγραφέας: Ιακώβου Άννα 

  

Ένα ελατάκι για τον Τάκη 

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία  (σε έμμετρο 

λόγο)  

Συγγραφέας: Τριβιζάς Ευγένιος 

 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/fearnley-jan-47505
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=AYMGFOEhq36YkT12P7MIHDBU.node6?Ntt=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82+%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82+%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=zKPmRRIhhC-eiDFY6R0yRQun.node6?Ntt=%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%B2%CE%BF%CF%85+%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%B2%CE%BF%CF%85+%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?Ntt=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82+%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82+%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer


Πώς να κρύψεις ένα Λιοντάρι τα  

Χριστούγεννα  
 

 Συγγραφέας: Stephens Helen 
 

  

 

Αγαπημένη μας όμως ιστορία των Χριστουγέννων είναι  ο 

Αι Βασίλης εναντίον σούπερμαν. Δεν κυκλοφορεί πια σε 

βιβλίο  αλλά την έχουμε στην καρδιά μας και κάθε χρόνο 

τους την αφηγούμαστε... 

      -Μία φορά κι έναν καιρό ο Άι Βασίλης αποφάσισε ότι δεν 
θέλει πια να φοράει κόκκινη  στολή και να έχει γενειάδα  
θέλει να γίνει σούπερμαν όπως ο ήρωας που ζητάνε τα 
παιδιά στα γράμματά τους. 

Μάταια τα ξωτικά του προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν  
- Μα Αι Βασίλη σου πάει η κόκκινη στολή γιατί θες να την 
αλλάξεις  
- Βαρέθηκα το κόκκινο μου αρέσει το μπλε .Θέλω να γίνω 
σούπερ να πετάω στα ουράνια και να σώζω τον κόσμο ... 

Εντάξει είπε το αρχιξωτικό του ο Περλίν ... 

Αλλά πρωτού κόψεις τη γενιάδα πήγαινε να το πεις στη 
γειτόνισσα σου στη νεράιδα του Χιονιού ... 

Αυτό θα κάνω είπε ο Άι Βασίλης και σε λίγο βρέθηκε να 
εξηγεί στην αγαπημένη του Νεράιδα του χιονιού την 
επιθυμία του ... 

Άι Βασίλη θα γίνει αυτό που θες αλλά να σου πω πρώτα ότι 
πρέπει να ξεχάσεις τα παιδιά ,πρέπει να ξεχάσεις την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς και το μοίρασμα των δώρων  
Τιιιιιι ;;; έκανε ο Άι Βασίλης, ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ !!! 

Εμένα αυτό είναι το επάγγελμά μου... Να κάνω τα παιδιά 
να  ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ και ξέχασε για πάντα την στολή του 
Σούπερμαν  
και συνέχισε να κάνει αυτό που όλα τα παιδιά του κόσμου 
προσμονούν. 
                 
Μαρία Βολάκη, Όλγα Μαρτίνη, Σεβαστιάνα Κάτρη, Στέλλα 
Κουρεμένου, Φωτεινή Γεωργακοπούλου 

 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?Ntt=Stephens+Helen&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3AStephens+Helen%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer


Παίζουμε…Χριστούγεννα!!! 

‘’1η ΔΡΑΣΗ΄΄ Σχεδιάζουμε μια κόκκινη και πράσινη μέρα, μαζί 

με τα παιδιά… 

Αποφασίζουμε μια μέρα να ντυθούμε… Χριστούγεννα. Φοράμε  

μόνο κόκκινα και πράσινα ρούχα, παίζουμε μόνο με κόκκινα 

και πράσινα παιχνίδια, και φτιάχνουμε χειροτεχνίες, με 

κόκκινα και πράσινα χαρτόνια, και υλικά. Τα παιδιά αγαπούν  

πραγματικά πολύ, αυτή τη δραστηριότητα. 

‘’2η ΔΡΑΣΗ’’  Ποιον θα στολίσουμε Χριστουγεννιάτικο Δέντρο; 

Κόβουμε πλατιές λωρίδες γκοφρέ χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο, 

θα τυλίξουν  τα παιδιά, γύρω-γύρω το σώμα τον γονιών τους, 

για να γίνουν… δέντρο. Ύστερα, ζωγραφίζουν διάφορα 

στολίδια, ότι επιθυμούν (αστέρι ,μπάλες ,μπότες…)και τα 

τοποθετούν πάνω στο ‘’δέντρο’’ τους. Τέλος στολίζουμε με ότι 

γιρλάντα έχουμε, το ‘’δέντρο’’ μας, και δεν ξεχνάμε πάνω 

ψηλά ( στο κεφάλι) να βάλουμε το αστέρι μας… Λοιπόν τη 

μαμά η τον μπαμπά θα στολίσουμε πρώτα;  (Με το ίδιο 

σκεπτικό, μπορούμε να δημιουργήσουμε και χιονάνθρωπο, με 

χαρτί υγείας ή κουζίνας.) 

  ‘’3η ΔΡΑΣΗ’’ Χιόνι...Μαγικό… 

Φτιάχνουμε χιόνι με τα παιδιά, που μοιάζει με… αληθινό.  

Χρειαζόμαστε μόλις … 

3 κούπες μαγειρική σόδα, 

1/2 κούπα κρέμα μαλλιών,(conditioner),και το χιόνι μας ,είναι 

έτοιμο. 

Αν νιώσετε το ΄’χιόνι’’ μας να κολλάει λίγο στα χέρια, 

προσθέτουμε λίγο ακόμη, μαγειρική σόδα. Μπορούμε μετά, να 

δημιουργήσουμε μπάλες, να φτιάξουμε χιονάνθρωπο, να 



στολίσουμε τις ζωγραφιές μας με χιόνι, ή ακόμη και να 

παίξουν τα παιδιά, όπως θέλουν, με τα παιχνίδια τους σε ένα 

χιονισμένο τοπίο. Θα ήταν βολικό, να παίζουν  μέσα σε ένα 

μεγάλο κουτί, ή ταψί ίσως. 

‘’4η ΔΡΑΣΗ’’ Μια Αστεία Χριστουγεννιάτικη Μέρα… 

Μεταμορφωνόμαστε σε Άγιο Βασίλη, Ρούντολφ το ελαφάκι, 

και Ξωτικό… Πως όμως; 

Δίνουμε στα παιδιά να ζωγραφίσουν το σκούφο, και τα γένια 

(βάζουν ασημόσκονη), του Άγιου Βασίλη. 

Για το Ξωτικό μας, σχεδιάζουμε ένα καπέλο ξωτικού και το 

ζωγραφίζουν. 

Ακόμη, ο Ρούντολφ, χρειάζεται να βάψουν μια κόκκινη μύτη, 

κέρατα, και ένα παπιγιόν… Γιατί όχι; 

Αφού τα ζωγραφίσουν και κοπούν, κολλάμε στη κάτω 

επιφάνεια ένα ξυλάκι, για να μπορούμε να το πιάνουμε 

εύκολα. Θα ήταν υπέροχο, να μπορούν να πλαστικοποιηθούν. 

Τέλος, σκαρφιζόμαστε τις πιο αστείες γκριμάτσες, παίρνουμε 

τη φωτογραφική μας μηχανή, και βγάζουμε τις πιο 

χριστουγεννιάτικες, παιχνιδιάρικες φωτογραφίες. 

‘’5η   ΔΡΑΣΗ’’  Ζαχαρομπερδέματα… 

Σε ένα χαρτόνι γράφουμε μια χριστουγεννιάτικη ευχή, «ΚΑΛΗ 

ΧΡΟΝΙΑ» ή «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ», και τη δίνουμε στο παιδί. 

Σε ένα καπάκι από κουτί μεγάλο ή ταψί βάζουμε μέσα ζάχαρη 

άχνη, και κρύβουμε τα γράμματα της ευχής που έχουμε δώσει 

στο παιδί(που είναι σχεδιασμένα και κομμένα από χαρτόνι).Ο 

γονιός, ψαχουλεύει τα γράμματα και μαζί με το παιδί, 

βρίσκουν πιο γράμμα ταιριάζει που, στην ευχή που έχει το 

παιδί μπροστά του .Αλλάζουν και τις θέσεις τους, μεταξύ τους, 

αν το θελήσουν. 



’’6η ΔΡΑΣΗ’’ Χιονίζει με…. Αφρό Ξυρίσματος; 

Ιδανικά, σε ένα κουτί πλαστικό, ή ταψί ,βάζουμε τον αφρό και 

δημιουργούμε ένα χιονισμένο τοπίο. Τοποθετούμε μέσα 

διάφορα ζωάκια, όπως αρκούδες, πιγκουίνους ή ότι άλλο 

παιχνίδι έχει το παιδί, αν βρίσκεται σπίτι του. Μπορεί να 

παίξει και με μόνο ένα στοιχείο, όπως κουκουνάρια. Σκοπός 

είναι να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο, να πλάσει τις δικές του 

ιστορίες μέσα από τον πειραματισμό του. Τέλος μπορούμε να 

επεκτείνουμε την ιδέα ,με το να δώσουμε στο παιδί, ένα χαρτί 

Α4, και με τον αφρό  που θα παίρνει από το κουτί, να φτιάξει 

χιονάνθρωπο, ή ότι άλλο αυτό επιθυμεί. 

        ΄΄7η  ΔΡΑΣΗ΄΄ Πλάθω και δημιουργώ με… χρώματα και    

αρώματα… 

Χρειαζόμαστε… Μισή κούπα αλάτι. Μισή κούπα νερό (συν 1-2 

κουταλιές πιθανόν ανάλογα στο αλεύρι). Μιάμιση κούπα 

αλεύρι. Κανέλλα για να μοσχομυρίζει η ζύμη μας, και ό,τι 

χρυσόσκονη θέλουμε, για λάμψη. 

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλάτι με το αλεύρι. 

Προσθέτουμε το νερό και ζυμώνουμε. Ύστερα  βάζουμε την 

κανέλλα και τη χρυσόσκονη.  Άν θέλουμε, χωρίζουμε τη ζύμη 

σε μικρά κομμάτια και προσθέτουμε τέμπερα σε διάφορα 

χρώματα. Ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα 

η ζύμη μας. Δημιουργούμε στολίδια, μπάλες… ή 

χρησιμοποιούμε την ζύμη και μόνο σαν πλαστελίνη. Ότι 

αγαπούν τα παιδιά. Τέλος αν το επιθυμούμε, μπορούμε να 

ψήσουμε την αλατοζύμη, στους 160-170 βαθμούς για 15-20 

λεπτά αν είναι λεπτά τα στολίδια μας , και λίγο περισσότερο.. 

                               Καλά Χριστούγεννα!!!                            

                                                                                         Ρούλα Μπίκα 

 



 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ=ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ 
 

Υλικα:20-30 κουραμπιέδες από αφρολέξ η άλλο υλικό. 

Ξεκινάει τραγούδι ορχηστρικό και τα παιδιά τρέχουν στο χώρο 

για να μαζέψουν όσους περισσότερους κουραμπιέδες μπορούν 

από το πάτωμα μέχρι να σταματήσει η  

μουσική. 

Κερδίζει όποιος μαζέψει τους περισσότερους. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕ… 

 

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ  
ΥΛΙΚΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ,ΜΗΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ,ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ, 
ΦΟΥΡΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΟΥΜΕ,ΚΟΡΔΕΛΕΣ,ΞΥΛΑ 
ΚΑΝΕΛΑΣ,ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ,ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ,ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 
 
 ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΤΣΑ  
ΥΛΙΚΑ:ΛΕΥΚΗ ΚΑΛΤΣΑ,ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΕΜΙΣΗ,ΚΟΥΜΠΙΑ,ΚΟΡΔΕΛΕΣ,ΜΑΤΙΑ,ΚΟΛΛΑ,ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΟΥΦΟ  
 
ΒΑΖΟ ΓΙΑ ΡΕΣΟ ΚΕΡΙ  
ΥΛΙΚΑ :ΒΑΖΟ ΓΥΑΛΙΝΟ,ΡΕΣΟ 
ΚΕΡΙ,ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ,ΤΕΜΠΕΡΕΣ,ΚΟΛΛΑ 
ΑΤΛΑΚΟΛ,ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ,ΚΟΡΔΕΛΕΣ 
ΒΑΖΑΚΙ ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ  
ΥΛΙΚΑ: ΒΑΖΟ ΓΥΑΛΙΝΟ,ΜΙΚΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙ,ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ,ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ,ΛΑΔΑΚΙ ,ΝΕΡΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ ΤΡΥΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΗ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΝΩΠΟΣ Ο ΠΗΛΟΣ(ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΑ).ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ ΜΕ ΚΟΥΠΑΤ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.ΟΤΑΝ 
ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ ΜΕ ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ.  
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΝΙΦΑΔΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΑΡΤΙΑ 
ΛΕΥΚΑ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ.ΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ.ΚΟΒΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΧΕΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΝΙΦΑΔΑ. 



 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΧΑΡΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ Η Αγέλαστη Πολιτεία Και Οι 
Καλικάντζαροι_1996 
 https://www.youtube.com/watch?v=FOUZAm3SKXg   

Διονύσης Σαββόπουλος - Χριστούγεννα - Official Audio 
Release 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IXHV3jH33xg&list=PLTFQVfZ4bBSX53MY

IP0xw7VmKpuImhD4D 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. 

ΦΟΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΗ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΗ/ΟΛΟ ΤΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcMOh5G 

      

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΖΛ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. 

Έξυπνο και διασκεδαστικό. 

https://www.facebook.com/sebosolidariocelpi/videos/3568654469845050 

POP UP SANTA CRAFT 

Αυτό το διαδραστικό Pop Up Santa craft είναι τόσο διασκεδαστικό! Σπρώξε τον 

κάτω με το δάχτυλο και δες τον να σηκώνεται πάλι! 

https://www.facebook.com/792573560808074/posts/3790668477665219/ 

ΟΜΟΡΦΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1257216204678164 

 

 Άντζελα Αντωνοπούλου, Σοφία Θεοδωροπούλου, Μαρία Μπαρτσίλα, 

Νίκη Πάγγου, Αλεξάνδρα Φυτάνογλου, Βασίλης Ψαλίδας, Κωνσταντίνα 

Μπακογεωργού, Μαρούσα Φίκια, Αντιγόνη Λαθουράκη 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOUZAm3SKXg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IXHV3jH33xg&list=PLTFQVfZ4bBSX53MYIP0xw7VmKpuImhD4D
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IXHV3jH33xg&list=PLTFQVfZ4bBSX53MYIP0xw7VmKpuImhD4D
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcMOh5G
https://www.facebook.com/sebosolidariocelpi/videos/3568654469845050
https://www.facebook.com/792573560808074/posts/3790668477665219/
https://www.facebook.com/watch/?v=1257216204678164


            Πλησιάζουν Χριστούγεννα, η αγαπημένη εποχή μικρών και 

μεγάλων. Είναι η κατάλληλη στιγμή, λοιπόν, για να περάσει όλη η 

οικογένεια λίγο χρόνο ποιοτικό, να παίξουν, να γελάσουν και να 

ζεστάνουν τις καρδιές τους! Γι’ αυτό το λόγο θα θέλαμε να σας 

προτείνουμε ένα παιχνίδι, που και τα παιδιά το λατρεύουν γιατί είναι 

πολύ διασκεδαστικό και σκοπό έχει να προάγει την ομαδικότητα και να 

ενισχύσει την κριτική σκέψη. Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. 

Στην αρχή θα χρειαστεί η βοήθεια κάποιου ενήλικα, ώστε να 

κρύψει σε διάφορα σημεία του σπιτιού, τους γρίφους. Οι απαντήσεις 

των γρίφων θα πρέπει να είναι αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο 

σπίτι. Με λίγη φαντασία παραπάνω θα μπορούσατε να γράψετε και 

τους δικούς σας γρίφους ή αλλιώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 

και κάποιους από το διαδίκτυο. Παρακάτω σας δίνουμε μερικές 

προτάσεις για διευκόλυνσή σας… Ακόμη, μπορεί οι γρίφοι να είναι και 

με ομοιοκαταληξία, ώστε να μοιάζουν σαν ποιηματάκια και να είναι πιο 

θελκτικοί για τα παιδιά. 

Αφού τους κρύψετε λοιπόν, έπειτα δίνετε στα παιδιά ένα στοιχείο 

που θα τα στέλνει εκεί που έχετε κρύψει τον πρώτο γρίφο, ώστε να 

ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν έχετε περισσότερο χρόνο και όρεξη, θα 

μπορούσατε να ξεκινήσετε διαβάζοντάς τους πρώτα ένα 

χριστουγεννιάτικο παραμύθι που έχετε στο σπίτι και να 

χρησιμοποιήσετε ένα χαρακτηριστικό αντικείμενο που έχει μέσα, ώστε 

να ξεκινήσει από εκεί το παιχνίδι. Για παράδειγμα, τέτοια εποχή σχεδόν 

όλοι έχουν στο σπίτι τους μία πιατέλα με μελομακάρονα ή 

κουραμπιέδες.. Κάποιος λοιπόν που έχει και το παραμύθι “ Φον 

κουραμπιές εναντίον κόμη μελομακαρόνη”, θα μπορούσε τελειώνοντας 

την αφήγηση, να πει στα παιδιά, ότι ο κόμης μελομακαρόνης έχει 

αφήσει για εκείνα στην πιατέλα με τα γλυκά το 1ο στοιχείο, ώστε να 

δώσετε το έναυσμα για να ξεκινήσει από εκεί το παιχνίδι. Ή για 

κάπoιους που ίσως έχουν το βιβλίο “Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει 

ένα αστεράκι”, τελειώνοντας την αφήγηση, θα μπορούσατε να τους 

πείτε ότι το αστεράκι στο δέντρο κρύβει κάτι για εκείνα. Και βέβαια 

οποιοδήποτε παιδικό χριστουγεννιάτικο βιβλίο κι αν έχετε στο σπίτι, θα 

μπορούσατε να το προσαρμόσετε ώστε να βρείτε ένα αντικείμενο που 

ν’ αντιπροσωπεύει την έναρξη στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. 

Μόλις τα παιδιά, λοιπόν, βρούνε τον πρώτο γρίφο, θα ψάξουν να 

βρουν την απάντηση, ώστε αυτή να τους οδηγήσει στον επόμενο γρίφο. 



Έτσι λοιπόν αυτός που έκρυψε στην αρχή του γρίφους, θα κατευθύνει 

το παιδί στα σημεία που είναι οι υπόλοιποι γρίφοι, ώστε να φτάσουν 

εκεί που είναι ο κρυμμένος θησαυρός, για παράδειγμα κάτω από το 

δέντρο. Για κρυμμένο θησαυρό μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε 

σκεφτείτε ή έχετε σπίτι, από μία σοκολάτα μέχρι ένα μικρό δωράκι, ένα 

βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο.  

Για να κάνετε ακόμη πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι της αναζήτησης, 

θα μπορούσατε να το πλαισιώσετε με τη μουσική του “ροζ πάνθηρα”, ή 

οποιαδήποτε άλλη μουσική μυστηρίου σας αρέσει. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικούς γρίφους που μπορεί να σας 

βοηθήσουν: 

 Από εκεί σηκώνεσαι όταν ξυπνάς κι εκεί ξαναπάς όταν θες να 
κοιμηθείς. Τι είναι? (το κρεβάτι) 

 Γύρω γύρω όλο γυρνάει και καμιά φορά χαλάει. Ρούχα πλένει, 
ρούχα στίβει και η πόρτα του ανοίγει. Τι είναι? (το πλυντήριο) 

 Τέσσερα πόδια στηρίζονται ορθά, το φαγητό μας στηρίζουν καλά. 
Τι είναι? (το τραπέζι) 

 Τικ τακ ο χρόνος περνάει, τικ-τακ και δεν ξαναγυρνάει. Τι είναι? 
(το ρολόι) 

 Τα ταψιά να του ετοιμάσεις, πρόσεχε μην τα ξεχάσεις, γιατί 
καμμένο θα μυρίσει και θα τα κάψεις. Τι είναι? (ο φούρνος) 

 Στάλα, στάλα με ποτήρια γεμίζει, πλένουμε εκεί τα πιάτα και μετά 
τα καθαρίζει. Τι είναι? (ο νεροχύτης) 

 Τον εαυτό μου εκεί θα κοιτάξω, άλλον έναν σαν εμένα εκεί θα 
βρω αν ψάξω. Τι είναι? (ο καθρέφτης) 

 Εκεί ξαπλώνουμε, καθόμαστε, βλέπουμε τηλεόραση, διαβάζουμε 
παραμύθια και ξεκουραζόμαστε. Τι είναι? (ο καναπές) 

 Βάζουμε νερό και τα παπάκια βουτάνε στο λεπτό, 
σαπουνόφουσκες θα γίνουν και τα μικρόβια θα φύγουν. Τι είναι? 
(η μπανιέρα) 

 Κρύο εκεί μέσα, πολύ κρύο κι εκεί μέσα ότι μπαίνει, έξω βγαίνει 
ακόμη πιο κρύο. Τι είναι? (το ψυγείο) 

 Πάνω το γεμίζουμε με φώτα, με στολίδια κι από κάτω βρίσκουμε 
ένα σωρό παιχνίδια. Τι είναι? (το χριστουγεννιάτικο δέντρο) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ταξιαρχούλα Δράκου 

                                                                Δέσποινα Καρκανίδου         

 

 



   1.«Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού» 
Κρύβουμε σε διάφορα σημεία του σπιτιού μικρά 

σακουλάκια με λιχουδιές ή μικρά παιχνιδάκια κι αφήνουμε 

τα παιδιά να τα ανακαλύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Για τα πιο μικρούλια, μπορούμε να τυλίξουμε παιχνιδάκια 

με πολλά χαρτιά σαν μεγάλη μπάλα και να τους το 

δώσουμε να το ξετυλίξουν! 

 

2.«Περνώντας τα Χριστούγεννα παρέα με το 

βιβλίο»  
Δημιουργούμε μια ζεστή γωνιά δίπλα στο δέντρο βάζουμε 

τη μουσική που μας αρέσει και γινόμαστε ο μάγος 

αφηγητής ενός παραμυθένιου ταξιδιού μέσα απ' τις 

εικόνες του βιβλίου! 

Μερικά ωραία βιβλία που θα σας προτείναμε είναι τα 

εξής: 

 Οι πρώτες μου Χριστουγεννιάτικες μελωδίες (Emile 

Collet, Εκδόσεις Πατάκη) 

 100 παραθυράκια γνώσης Χαρούμενη πρωτοχρονιά 

(Εκδόσεις: Διόπτρα) 

 Οι πιο χαρούμενες γιορτές (Εκδόσεις: Ψυχογιός) 

 Τικ και Τέλα: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

(Scheffler Axel, Εκδόσεις: Ίκαρος) 

 Σ’ αγαπώ πιο πολύ κι από τα Χριστούγεννα (Ellie 

Hattie, Εκδόσεις: Τζιαμπίρης - Πυραμίδα) 

 

3.«Τι έχω στη κάλτσα μου;»  
Παιχνίδι αφής! Μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη κάλτσα ή 

σκούφο βάζουμε μικρά παιχνίδια και ζητάμε απ' το παιδί 

να ανακαλύψει τι κρύβεται εκεί μέσα απ' την αίσθηση της 

αφής...  

Τι είναι αυτό που πιάνεις;  

https://www.skroutz.gr/books/a.126214.collet-emile.html
https://www.skroutz.gr/books/a.126214.collet-emile.html
https://www.skroutz.gr/books/p.20.ekdoseis-pataki.html
https://www.skroutz.gr/books/p.270.dioptra.html
https://www.skroutz.gr/books/p.78.psychogios.html
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?Ntt=Scheffler+Axel&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3AScheffler+Axel%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.skroutz.gr/books/a.130139.hattie-ellie.html
https://www.skroutz.gr/books/a.130139.hattie-ellie.html
https://www.skroutz.gr/books/p.7095.tziampiris-pyramida.html


Εναλλακτικά έχουμε 3 αντικείμενα και κρύβουμε μέσα 

στην κάλτσα το ένα. Μπορείς να μαντέψεις ποιο λείπει; 

 

4.«Πετυχαίνουμε νέους στόχους»  
Ας παίξουμε όλοι μαζί χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που 

θα έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Ποιός θα ρίξει πιο πολλά 

ρολά/ποτηράκια, και ποιος θα βάλει τα πιο πολλά 

καλάθια; 

         

 
 Και αν εισαι πολύ μικρούλης και δεν μπορείς μην 

ανησυχείς… τάισε μπισκοτάκια τον Άγιο Βασίλη

 
 

 5.«Ανακατεύουμε και δημιουργούμε»  
Σαν μικρά καλικαντζαράκια θα φτιάξουμε τους δικούς μας 

μικρόκοσμους χρησιμοποιώντας μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι, 



νερό, διάφορα παιχνιδάκια ή ότι άλλο θέλουμε, θα τα 

ανακατέψουμε όλα μαζί και η φαντασία μας θα μας 

συντροφεύει σε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού!! 

    

 
Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε μπουκάλια ή σακουλάκια που 

κλείνουν για τα πιο μικρά μωράκια. 

 



 

 

6.«Ας στολίσουμε»  
Ο στολισμός των Χριστουγέννων δίνει χαρά σε όλους, ας 

βοηθήσουμε και τα μικρά μας να δημιουργήσουν με 

διάφορα υλικά  πάνω σε διαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα 

βιβλίων που θα έχουμε στερεώσει στον τοίχο ή το 

παράθυρο. 

 
 

7. «’Ομορφες δημιουργίες με αλατοζύμη»  
Και ναι!!! Σήμερα γίνομαι εγώ ο σεφ που θα μάθω και τη 

μαμά μου τα μυστικά της κουζίνας του σχολείου μου! Αφού 

ανακατέψουμε τα υλικά της αλατοζύμης, την οποία 

μπορούμε να χωρίσουμε σε μπαλάκια, κάποια τα 

χρωματίζουμε με χρώμα ζαχαροπλαστικής ή και χρώμα 

τέμπερας! Στη συνέχεια ανοίγουμε τη ζύμη και 

χρησιμοποιώντας χριστουγεννιάτικα κουπ πατ 

δημιουργούμε διάφορα στολίδια που αλλά τα 

χρησιμοποιούμε στο δέντρο μας κι άλλα τα προσφέρουμε 

στους φίλους μας!  

Συνταγή: 

τρεις κούπες αλεύρι 

μια κούπα αλάτι 

μια κούπα νερό 

Μπορούμε να τα ψήσουμε στους 160ο  για 15 λεπτά 

σκεπασμένα! 



Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας μπορούμε να 

ακούμε το τραγούδι «πλάθω κουλουράκια...» και 

χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

 

8.«Μοιράζοντας την αγάπη μου μέσα απ' την 

προσφορά»  
Συζητώ με τα παιδιά την αξία των δώρων στις γιορτές, 

δίνοντας έμφαση στο συναίσθημα της χαράς που 

δημιουργούν τα δώρα! Ετοιμάζουμε με ενθουσιασμό ένα 

πακέτο που μπορεί να περιέχει τρόφιμα ή παιχνίδια και το 

προσφέρουμε όπου πιστεύουμε πως υπάρχει ανάγκη! 

Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε όμορφες κάρτες 

γράφοντας τις ευχές μας. Τις κάρτες μπορούν να τις 

στολίσουν ελεύθερα τα παιδιά χρησιμοποιώντας κόλλα και 

διάφορα υλικά είτε να κάνουμε διάφορα Χριστουγεννιάτικα 

σχέδια με τύπωμα από τα δάχτυλα, την παλάμη, ακόμα και 

την πατούσα τους! 

 

9. «Ουφ κουράστηκα μ' αυτή τη καραντίνα...» 
Πήγα βόλτα με τη μαμά μου στη φύση, είδα πόσο ωραία 

έχουν στολίσει τη γειτονιά μου και μάζεψα κι άλλες 

φρέσκιες ιδέες! Θέλετε να σας τις πω; Μάζεψα υπέροχα 

κουκουνάρια, κλαδάκια, αποξηραμένα φύλλα, και 

πετραδάκια που μαζί με την οικογένειά μου θα φτιάξουμε 

όμορφες δημιουργίες! 

 

Καλές Γιορτές από τον 6ο Βρεφικό σταθμό Βύρωνα! 
*ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ KAI ΔΕΝ ΜΑΣ 

ΑΝΗΚΟΥΝ!!!* 

        

Ευγενία Τζαμαλή, Χαρά Βαμβακάρη, Κατερίνα Χόνδρου,Αφροδίτη 

Λατίνου,Ελίνα Ψαροπούλου, Χρυσούλα Σαλαγιάννη,Παναγιώτα 

Παπαγεωργίου,Ελένη Καρφάκη, Βάσω Μελιτσιώτη, Αλεξάνδρα Κίτσιου.        



   

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

  

1.Σε Α4 ζωγραφίζουν τα παιδιά ότι θέλουν, με μαρκαδόρους, 

λαδοπαστέλ, τέμπερες, ρίχνουν χρυσόσκονη, το πλαστικοποιούμε 

και είναι έτοιμα τα σουπλά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

 2.Φτιάχνουμε από σύρμα πίπας κερατάκια ελαφιού για το κεφάλι 
του μπαμπά και της μαμάς, τα παιδάκια φοράνε καπέλα του Αι- 
Βασίλη ή τα χειμωνιάτικα σκουφάκια που έχουν - υποδυόμενα τα 
νανάκια .Ανεβαίνουν στη πλάτη του Ρούντολφ και πάνε να 
μοιράσουν τα δώρα στα ζώα του δάσους, ή στους ήρωες των 
παραμυθιών, ή στα φτωχά παιδάκια όλου του κόσμου...... 
 
 3.Μία κούτα από το σούπερ μάρκετ τετράγωνη, τη κλείνουμε και 
τη κάνουμε ένα μεγάλο ζάρι. Τη στολίζουμε σε κάθε πλευρά με μια 
χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά ή κολλάμε χριστουγεννιάτικες εικόνες 
π.χ. έναν χιονάνθρωπο, έναν Αι-Βασίλη, έναν Ρούντολφ, ένα 
κουραμπιέ, ένα αστέρι, ένα σπίτι, ένα δώρο, ένα έλατο,  ένα 
τριγωνάκι ή ότι άλλο θέλουμε. Προϋπόθεση είναι σε οποιαδήποτε 
συνδυασμό εικόνων  το ζάρι να έχει  στη μία πλευρά του το αστέρι 
γιατί ρίχνοντας ο καθένας το ζάρι απαντάει σε μια ερώτηση 
ανάλογη με την εικόνα που τυχαίνει αλλά αν τύχει το αστέρι τρώει 
κερδίζει ένα χριστουγεννιάτικο σοκολατάκι. 
 
4.Κόβουμε χαρτάκια Α4 σε μικρά χαρτάκια -γύρω στα 50 κομμάτια. 
Σε 10 από αυτά σημειώνουμε με ένα κόκκινο στυλό μια μικρή 
κουκκίδα. Τα γυρίζουμε ανάποδα καθόμαστε σε κύκλο και με τη 
σειρά διαλέγουμε ένα χαρτάκι. 'Όποιος τύχει το χαρτάκι με τη 
κόκκινη βούλα βάφει τη μύτη του κόκκινη. Στο τέλος βλέπουμε 
ποιος Ρούντολφ έχει τη ποιο κόκκινη μύτη. 
                                                               
 
                                                                 Τσορφόλια Αντωνία 
                                                                 Δημητρίου Ελευθερία. 
 
 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ      

 

* Παραμύθι σε pdf της Ευριδίκης Αμανατίδου: «Η πολιτεία που δεν 

είχε Χριστούγεννα» 

H politeia pou den eixe Xristougenna_Evridiki Amanatidou.pdf   

  *Ο μικρός Γρηγόρης και ο καλόκακος λύκος» 

Ο μικρός Γρηγόρης και ο καλόκακος λύκος - Νικόλας Σμυρνάκης & Εύα Βενέρη.pdf

 
* Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnqH47WAEpU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WzF

0W0jmy-Pb6dTw_f4Dmld_dRZaxFv91WjW1ENNzSTgB6swv9jAFlR4 

 

" Ο Κορωνο-καλικάντζαρος κι ο Άι Βασίλης !" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR3BbVcwHKlKA

2pI5jnC4m58Myfs6DkdB-97Wx0rY3mwhZuQcstg3Z6XT5o* 

*Κρύωσες, Μάρκο; / Don't you feel well, Sam? 

(αφήγηση παραμυθιού) 

https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY 

 
Μπουναμάδες με μπελάδες 
https://www.youtube.com/watch?v=oMnHiYzja8w 
 
Η νύχτα μετά την Πρωτοχρονιά 
https://www.youtube.com/watch?v=jFwY52oomHs 

 

Σ' αγαπώ πιο πολύ κι απ'τα Χριστούγεννα 

https://www.youtube.com/watch?v=DRECDtkoMlQ&t=23s 

Ψηφιακό παραμύθι , το χιονόπαιδο , με αφήγηση. 
https://www.youtube.com/watch?v=T2d0GU1_yaE 

https://www.youtube.com/watch?v=wnqH47WAEpU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WzF0W0jmy-Pb6dTw_f4Dmld_dRZaxFv91WjW1ENNzSTgB6swv9jAFlR4
https://www.youtube.com/watch?v=wnqH47WAEpU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WzF0W0jmy-Pb6dTw_f4Dmld_dRZaxFv91WjW1ENNzSTgB6swv9jAFlR4
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR3BbVcwHKlKA2pI5jnC4m58Myfs6DkdB-97Wx0rY3mwhZuQcstg3Z6XT5o*
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR3BbVcwHKlKA2pI5jnC4m58Myfs6DkdB-97Wx0rY3mwhZuQcstg3Z6XT5o*
https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY
https://www.youtube.com/watch?v=oMnHiYzja8w
https://www.youtube.com/watch?v=jFwY52oomHs
https://www.youtube.com/watch?v=DRECDtkoMlQ&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=T2d0GU1_yaE


 
Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=Egk5L4PzEOo 

 
Ρούντολφ το ελαφάκι | παραμυθια | ελληνικα παραμυθια 
https://www.youtube.com/watch?v=HYUfdMdjR-w 

 
Η βασίλισσα του χιονιού | παραμυθια | παραμυθια για παιδια στα 
ελληνικα | ελληνικα παραμυθια 
https://www.youtube.com/watch?v=bWwYEax1qls 

 
Η Χιονονιφάδα που αγάπησε το Καλοκαίρι - Ανάγνωση παραμυθιού 
https://www.youtube.com/watch?v=zQvQVIdgwdM 

 
Ο Κορωνο-καλικάντζαρος κι ο Άι Βασίλης !" 
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbcl

id=IwAR02HCnxnc-

VaVsVtXVplpgcgacPeWA1uGPDoviLlNFUKVhBLnZGl1dI3Qs 

 
Ο μολυβένιος στρατιώτης 
https://www.youtube.com/watch?v=k_V-ARrxN84 

 

Τραγούδια μέσα στο κλίμα των        

       Χριστουγέννων… 

 
 
Χριστούγεννα ήρθαν ξανά 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rRu04y
ER5jY&fbclid=IwAR2dwPrJVPWupY12NPM7tC7T0RqOah
mRGVuhekSqRICSgQov4YPo9gMOfBw 
 
 
"Δεκέμβρης" (του Ορφέα Περίδη) 

https://www.youtube.com/watch?v=Egk5L4PzEOo
https://www.youtube.com/watch?v=HYUfdMdjR-w
https://www.youtube.com/watch?v=bWwYEax1qls
https://www.youtube.com/watch?v=zQvQVIdgwdM
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR02HCnxnc-VaVsVtXVplpgcgacPeWA1uGPDoviLlNFUKVhBLnZGl1dI3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR02HCnxnc-VaVsVtXVplpgcgacPeWA1uGPDoviLlNFUKVhBLnZGl1dI3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=tQhe5ztIUjk&feature=share&fbclid=IwAR02HCnxnc-VaVsVtXVplpgcgacPeWA1uGPDoviLlNFUKVhBLnZGl1dI3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=k_V-ARrxN84
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rRu04yER5jY&fbclid=IwAR2dwPrJVPWupY12NPM7tC7T0RqOahmRGVuhekSqRICSgQov4YPo9gMOfBw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rRu04yER5jY&fbclid=IwAR2dwPrJVPWupY12NPM7tC7T0RqOahmRGVuhekSqRICSgQov4YPo9gMOfBw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rRu04yER5jY&fbclid=IwAR2dwPrJVPWupY12NPM7tC7T0RqOahmRGVuhekSqRICSgQov4YPo9gMOfBw


https://www.youtube.com/watch?v=CjK8cYpwnNM&ab_channel=%CE%A4%CE%AC%CE%B

D%CE%B9%CE%B1%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&fbclid=IwAR2iwfkBC

sK7vzbUqfpWL_uvnBdoSCd10NcDT1fsoyQx4sSpRmctBDM6G50 

 

ΗΡΘΕ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ - ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=PMWV04XEMr8 

 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ - Φοίβος Δεληβοριάς & Μαρία Παπαγεωργίου - 
Άγγελος Αγγέλου - ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ya9bogXXJsA&list=PLQaKA5F-6Npi-t-

LzlQvcURjsNreQnWUw 

 
ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΕΣ - Άγγελος Αγγέλου - SNOWFLAKES - Angelos 
Angelou 
https://www.youtube.com/watch?v=k9AaqoQl0CY&list=PLQaKA5F-6Npi-t-

LzlQvcURjsNreQnWUw&index=4 

 

Στο χιόνι το λευκό / Χριστουγεννιάτικο - χειμωνιάτικο τραγούδι 
για μουσικοκινητική αγωγή 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vqyw-
e8UIaw4b5QohpIw3EcdMPGxz7zNCBmlsxUhMj6EDeqd_8wUkUI
4&v=9cGIBcpA00M&feature=youtu.be 
 
 

Έρχονται τα Χριστούγεννα / Δέντρο θα στολίσω 
https://www.youtube.com/watch?v=XcTj9j0q-KY 
 
 
 
 
Kalikantzari 
https://www.youtube.com/watch?v=8qb1wmIMO8o 
Decorate The Christmas Tree (to the tune of "Deck The Halls") | 
Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpJCgTx_auc 
 
Θάνος Καλλίρης - Ρούντολφ Το Ελαφάκι 
https://www.youtube.com/watch?v=HbGCUiBSzik 
 
 
Μικρός Τυμπανιστής - Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου 
https://www.youtube.com/watch?v=eRNSV8eFfY8&t=32s 

https://www.youtube.com/watch?v=CjK8cYpwnNM&ab_channel=%CE%A4%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&fbclid=IwAR2iwfkBCsK7vzbUqfpWL_uvnBdoSCd10NcDT1fsoyQx4sSpRmctBDM6G50
https://www.youtube.com/watch?v=CjK8cYpwnNM&ab_channel=%CE%A4%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&fbclid=IwAR2iwfkBCsK7vzbUqfpWL_uvnBdoSCd10NcDT1fsoyQx4sSpRmctBDM6G50
https://www.youtube.com/watch?v=CjK8cYpwnNM&ab_channel=%CE%A4%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&fbclid=IwAR2iwfkBCsK7vzbUqfpWL_uvnBdoSCd10NcDT1fsoyQx4sSpRmctBDM6G50
https://www.youtube.com/watch?v=PMWV04XEMr8
https://www.youtube.com/watch?v=Ya9bogXXJsA&list=PLQaKA5F-6Npi-t-LzlQvcURjsNreQnWUw
https://www.youtube.com/watch?v=Ya9bogXXJsA&list=PLQaKA5F-6Npi-t-LzlQvcURjsNreQnWUw
https://www.youtube.com/watch?v=k9AaqoQl0CY&list=PLQaKA5F-6Npi-t-LzlQvcURjsNreQnWUw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=k9AaqoQl0CY&list=PLQaKA5F-6Npi-t-LzlQvcURjsNreQnWUw&index=4
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vqyw-e8UIaw4b5QohpIw3EcdMPGxz7zNCBmlsxUhMj6EDeqd_8wUkUI4&v=9cGIBcpA00M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vqyw-e8UIaw4b5QohpIw3EcdMPGxz7zNCBmlsxUhMj6EDeqd_8wUkUI4&v=9cGIBcpA00M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vqyw-e8UIaw4b5QohpIw3EcdMPGxz7zNCBmlsxUhMj6EDeqd_8wUkUI4&v=9cGIBcpA00M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XcTj9j0q-KY
https://www.youtube.com/watch?v=8qb1wmIMO8o
https://www.youtube.com/watch?v=ZpJCgTx_auc
https://www.youtube.com/watch?v=HbGCUiBSzik
https://www.youtube.com/watch?v=eRNSV8eFfY8&t=32s


 
Sleepy Man - Jingle Bells 
https://www.youtube.com/watch?v=FEUIR2RIC-
M&feature=share&fbclid=IwAR18XpgcodihCPwVrR56qpbz3dNoruT
DwBKRGTxhAowgBhNTDjX2WICSMEs 
 
 
5 Χιονάνθρωποι / τραγούδι για μουσικοκινητική αγωγή 
https://www.youtube.com/watch?v=36-Mdt08_-c 

 
Πιγκουίνοι/τραγούδι μουσικοκινητικής αγωγής/παιδικό 
τραγούδι/penguin song in Greek 
https://www.youtube.com/watch?v=O42-6dI3jVw 
 
Χιόνια στο καμπαναριό _ τα παιδιά μαζί με τη Μαρίζα Κωχ 
https://www.youtube.com/watch?v=_IpBOFW0Gg8 
 
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ - Τίνγκι τίνγκι 
https://www.youtube.com/watch?v=7qqxt6-DLCc 
 

Xristougenna 
https://www.youtube.com/watch?v=aRmGpBPcytE 

 

ForeChord: Let it snow (cover) 
https://www.youtube.com/watch?v=uUfKxHYW9Gg 
 
Κάλαντα Χριστουγέννων Θράκης - Ντιλγκιρούδι 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PZfwbtfqa2U&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc 

 

Εστουδιαντίνα - Γιώργος Νταλάρας (συνοδεύει η Ασπασία 
Στρατηγού) - Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά 
https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrLwJ_wY 

 

Εστουδιαντίνα - Χρόνης Αηδονίδης & Νεκταρία Καραντζή - 
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες (Θράκη) 
https://www.youtube.com/watch?v=SJhKOLeUB8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=FEUIR2RIC-M&feature=share&fbclid=IwAR18XpgcodihCPwVrR56qpbz3dNoruTDwBKRGTxhAowgBhNTDjX2WICSMEs
https://www.youtube.com/watch?v=FEUIR2RIC-M&feature=share&fbclid=IwAR18XpgcodihCPwVrR56qpbz3dNoruTDwBKRGTxhAowgBhNTDjX2WICSMEs
https://www.youtube.com/watch?v=FEUIR2RIC-M&feature=share&fbclid=IwAR18XpgcodihCPwVrR56qpbz3dNoruTDwBKRGTxhAowgBhNTDjX2WICSMEs
https://www.youtube.com/watch?v=36-Mdt08_-c
https://www.youtube.com/watch?v=O42-6dI3jVw
https://www.youtube.com/watch?v=_IpBOFW0Gg8
https://www.youtube.com/watch?v=7qqxt6-DLCc
https://www.youtube.com/watch?v=aRmGpBPcytE
https://www.youtube.com/watch?v=uUfKxHYW9Gg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PZfwbtfqa2U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PZfwbtfqa2U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc
https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrLwJ_wY
https://www.youtube.com/watch?v=SJhKOLeUB8Y


Εστουδιαντίνα - Μπάμπης Τσέρτος - Χριστούγεννα Πρωτούγεννα 
(Πελοπόννησος) 
https://www.youtube.com/watch?v=I7MsLrcc-As 

Εστουδιαντίνα - Ασπασία Στρατηγού & Θοδωρής Μέρμηγκας - Για 
σένα κόρη έμορφη (Ικαρία) 
https://www.youtube.com/watch?v=vnKkmNWXdws 

 
Christmas Carols of Thessaly 
https://www.youtube.com/watch?v=eIptI_7bUlo 

 
New Years Carols of Zakynthos 
https://www.youtube.com/watch?v=kF4M3c4OI_s&list=RDeIptI_7bUl

o&index=29 

*ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;( ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΛΑΝΤΑ) 

https://el.padlet.com/oikonomouroula/xfvb8p7gzuk0kxv4?fbclid=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2

bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc 

 

*Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα!❤  (ΛΙΣΤΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ..) 

by Roula Oikonomou  
https://www.thinglink.com/scene/1392639568515170305?fbclid=IwAR0Bl6Ae2S2JV1emxdZ

TPGnoEDfgQe2PGCdJewek_My5po5geFa1LFaFNHg 

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ BY ΕΥΗ 

ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ(ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 

https://calendar.myadvent.net/?id=af319d6039cafc16282fc0df7691ba0c&fbclid=IwAR2Z6M

yxZJiBg6ml9aaJLfWZuNyhsmmG4ofppi8cxdnQ6p4Uah4bNLYw5zU%20%CE%A7%CF%81%CE

%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%

AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD%20%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC&door=17 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ (MUSICATORS)  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

https://musicators.com/christmas-

tuning?lang=el&fbclid=IwAR0Cbzq_0Ee6L4b97_19Zeyj3eODe3UUDJ_5TdGM1QvANy9WpKT

Rkiy6W0U 

                                                                                          Άννα Στάση 

https://www.youtube.com/watch?v=I7MsLrcc-As
https://www.youtube.com/watch?v=vnKkmNWXdws
https://www.youtube.com/watch?v=eIptI_7bUlo
https://www.youtube.com/watch?v=kF4M3c4OI_s&list=RDeIptI_7bUlo&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=kF4M3c4OI_s&list=RDeIptI_7bUlo&index=29
https://el.padlet.com/oikonomouroula/xfvb8p7gzuk0kxv4?fbclid=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc
https://el.padlet.com/oikonomouroula/xfvb8p7gzuk0kxv4?fbclid=IwAR1kEqiHRrHHRrRv2bFsFCu65vPXqyXWVdt1KglKQ-3oA2HBA6VS7-W9ENc
https://www.thinglink.com/user/1309301540112039939
https://www.thinglink.com/scene/1392639568515170305?fbclid=IwAR0Bl6Ae2S2JV1emxdZTPGnoEDfgQe2PGCdJewek_My5po5geFa1LFaFNHg
https://www.thinglink.com/scene/1392639568515170305?fbclid=IwAR0Bl6Ae2S2JV1emxdZTPGnoEDfgQe2PGCdJewek_My5po5geFa1LFaFNHg
https://calendar.myadvent.net/?id=af319d6039cafc16282fc0df7691ba0c&fbclid=IwAR2Z6MyxZJiBg6ml9aaJLfWZuNyhsmmG4ofppi8cxdnQ6p4Uah4bNLYw5zU%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD%20%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC&door=17
https://calendar.myadvent.net/?id=af319d6039cafc16282fc0df7691ba0c&fbclid=IwAR2Z6MyxZJiBg6ml9aaJLfWZuNyhsmmG4ofppi8cxdnQ6p4Uah4bNLYw5zU%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD%20%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC&door=17
https://calendar.myadvent.net/?id=af319d6039cafc16282fc0df7691ba0c&fbclid=IwAR2Z6MyxZJiBg6ml9aaJLfWZuNyhsmmG4ofppi8cxdnQ6p4Uah4bNLYw5zU%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD%20%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC&door=17
https://calendar.myadvent.net/?id=af319d6039cafc16282fc0df7691ba0c&fbclid=IwAR2Z6MyxZJiBg6ml9aaJLfWZuNyhsmmG4ofppi8cxdnQ6p4Uah4bNLYw5zU%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD%20%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC&door=17
https://musicators.com/christmas-tuning?lang=el&fbclid=IwAR0Cbzq_0Ee6L4b97_19Zeyj3eODe3UUDJ_5TdGM1QvANy9WpKTRkiy6W0U
https://musicators.com/christmas-tuning?lang=el&fbclid=IwAR0Cbzq_0Ee6L4b97_19Zeyj3eODe3UUDJ_5TdGM1QvANy9WpKTRkiy6W0U
https://musicators.com/christmas-tuning?lang=el&fbclid=IwAR0Cbzq_0Ee6L4b97_19Zeyj3eODe3UUDJ_5TdGM1QvANy9WpKTRkiy6W0U


             ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

                   

             Ιδέες για όλη την οικογένεια!    

 https://www.nannuka.com/el/blog/magika-xristougenna-oikogeneia-

idees/ 

                                                                      Κωνσταντίνα Κάρδαρη 

 

 

Η ΜΠΟΥΓΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

(Διαδραστική προσέγγιση της ιστορίας) 

https://ekpaideushdixwsoria.com/2020/12/14/%ce%b7-

%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b1%ce%b4%ce%b1-

%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-

%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b7/?amp=1 

       
 
 The Christmas Tree - Eleftheria Arvanitaki - Official Animation Video 

https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I&t=63s 

      

                                                                    Έυη Λαζαροπούλου 

                                                                    Τασούλα Παπαγεωργίου 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 
 
1.Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη – Κυριάκος 
Χαρίτος 
(ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ) 
https://www.youtube.com/watch?v=vaUCbdK4k_U 

https://www.nannuka.com/el/blog/magika-xristougenna-oikogeneia-idees/
https://www.nannuka.com/el/blog/magika-xristougenna-oikogeneia-idees/
https://ekpaideushdixwsoria.com/2020/12/14/%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b7/?amp=1
https://ekpaideushdixwsoria.com/2020/12/14/%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b7/?amp=1
https://ekpaideushdixwsoria.com/2020/12/14/%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b7/?amp=1
https://ekpaideushdixwsoria.com/2020/12/14/%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b7/?amp=1
https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=vaUCbdK4k_U


 
 

 
2.Τικ και Τέλα :Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

 

 

3.Ο Άη Βασίλης στη φυλακή με τους 83 μικρούς αρουραίους 

 



4. Ο γάτος των Χριστουγέννων 

 

 

 

  ΜΕΛΩΔΙΕΣ -ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Sankta Lucia 
https://www.youtube.com/watch?v=wcCnso0PcAs 

 
Frank Sinatra & Bing Crosby - White Christmas (Happy Holidays) 
https://www.youtube.com/watch?v=mMl4Pls41qI 

 
Dean Martin - Let it Snow! 
https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE 

 
Jingle Bells original with lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=v7s2VjwQSMw 

 
Feliz Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=ihW56Xa3XGQ 

 
Carola - Hej Mitt Vinterland 
https://www.youtube.com/watch?v=20R9_w7uJGM 

                                                                          Πόπη Αποστολάκου 

                                                                          Δήμητρα Ισνικλή 

 

                                                             Επιμέλεια παρουσίασης: Άννα Στάση 

https://www.youtube.com/watch?v=wcCnso0PcAs
https://www.youtube.com/watch?v=mMl4Pls41qI
https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE
https://www.youtube.com/watch?v=v7s2VjwQSMw
https://www.youtube.com/watch?v=ihW56Xa3XGQ
https://www.youtube.com/watch?v=20R9_w7uJGM


 

 

 

 

 

 

 
      

                                                                                               


