
 

Το βιβλίο που διάβασα 

 

Ο τίτλος του βιβλίου: ……………………… 

Το όνομα του συγγραφέα του βιβλίου 

είναι: ………………………………………. 

Αυτό το βιβλίο είναι 

………………………………………………………… 

Εμένα μου άρεσε περισσότερο 

…………………………………………………………. 

Αντιγράφω από το βιβλίο μία φράση 

που μου άρεσε: 

………………………………………………………… 

 

Φυσικά μπορείτε να στολίσετε την 

παρουσίαση με χρώματα και με 

εικόνες από το βιβλίο που σας έκαναν 

εντύπωση! 

Τετάρτη, 23 – 12 – 20 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Καλημέρα σας παιδιά! Σήμερα σας στέλνουμε κάποιες δραστηριότητες και ιδέες για τις διακοπές των 

Χριστουγέννων! 

 

> Ακούμε κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα 

Σήμερα διαβάσαμε το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, «Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα 

κάλαντα». Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το παραμύθι πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Η μάγισσα Φρικαντέλα 

Πατήστε και στον επόμενο σύνδεσμο για να ακούσετε κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα: 

Κάλαντα Χριστουγέννων 

 

> Διαβάζουμε ένα βιβλίο 

Είναι μια καλή ευκαιρία να διαβάσετε ένα βιβλίο τις ημέρες των γιορτών. Διαλέξτε από τη βιβλιοθήκη 

σας ένα βιβλίο. Διαβάστε το κι ετοιμάστε μία βιβλιοπαρουσίαση για να μας το παρουσιάσετε όταν 

ξαναβρεθούμε! 

Σ’ ένα φύλλο χαρτί ή σ’ ένα χαρτόνι γράψτε όλες τις πληροφορίες του βιβλίου κάπως έτσι: 

 

                                                                                       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://video.link/w/forBb
https://www.thinglink.com/scene/1390944852123844609?buttonSource=viewLimits


Θα χρειαστείτε: 

Καρύδια  
Καφέ τσόχα ( ή καφέ χαρτόνι) 
Μία μικρή κόκκινη φούντα  
(ή μικρό κόκκινο κουμπί) 
Κορδέλα για να μπορούμε να 
το κρεμάσουμε 
Κόλλα 
Μαύρο μαρκαδόρο 
 

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των 
εικόνων και θα τα καταφέρετε! 

 

 

> Βλέπουμε μια θεατρική παράσταση 

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες παιδικές παραστάσεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Πατήστε σε 

όποια θέλετε για να παρακολουθήσετε. Καλή σας θέαση! 

Το βαλς με τα παραμύθια 

Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας 

Η αγάπη και τα τρία πορτοκάλια Α’ μέρος 

Η αγάπη και τα τρία πορτοκάλια Β’ μέρος 

 

> Βλέπουμε μία ταινία 

Μια ωραία ιδέα για τις διακοπές σας είναι φυσικά να δείτε και να απολαύσετε ταινίες που σας αρέσουν! 

Παρακάτω σας προτείνουμε κι εμείς μερικές ταινίες μικρού μήκους. 

Alma 

The present 

  

> Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια 

Κάτι ευχάριστο που μπορείτε να κάνετε είναι να βοηθήσετε στις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες… Να 

φτιάξετε μελομακάρονα, κουραμπιέδες και άλλα χριστουγεννιάτικα γλυκά ή να φτιάξετε 

χριστουγεννιάτικα στολίδια. 

Παρακάτω θα βρείτε ωραίες ιδέες για στολίδια: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://video.link/w/7arBb
http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=400&videoFile=0583-01-00
http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=618&videoFile=0465-01-01
http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=618&videoFile=0465-01-02
https://video.link/w/FBrBb
https://video.link/w/ZBrBb


Τα στολίδια σας είναι έτοιμα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμα μία ιδέα για χριστουγεννιάτικα 

στολίδια. Πάτησε στον παρακάτω σύνδεσμο 

για να δείτε το βιντεάκι: 

 

Τρισδιάστατες μπάλες 

 

 

 

 

Αυτές, φυσικά, είναι μερικές ιδέες. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες ψάχνοντας, μαζί με 

τους γονείς σας πάντα, στο διαδίκτυο!  

 

Τα ξαναλέμε μετά τα Χριστούγεννα! 

Να περάσετε όμορφα, ξεκούραστα κι όσο μπορείτε διασκεδαστικά! 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Καλή μας χρονιά με υγεία! 

Οι δάσκαλοί σας, Ζωή & Μιχάλης 

 

https://video.link/w/GyrBb

