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Θέμα: Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά

Στόχοι:
• Να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα
• Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο και τη φωνολογική 

επίγνωση
• Να παράγουν μεγάλο αριθμό και ποικιλία κινήσεων ως απάντηση 

σε ένα ερέθισμα



Μυστήριο στο Βόρειο Πόλο
Είναι Παραμονή Πρωτοχρονιάς και όλα είναι σχεδόν 

έτοιμα στο χωριό του Άγιου Βασίλη για το μεγάλο ταξίδι. 
Μόλις, όμως, μαζεύτηκαν όλοι γύρω από το έλκηθρο, 

διαπίστωσαν, ότι έλειπε ο σάκος με 
τα καρότα για τους ταράνδους. 

Πώς να ταξιδέψουν τόση ώρα τα ταρανδάκια χωρίς την 
τροφή τους; Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλα καρότα. 

Πρέπει, λοιπόν, να βρεθεί ο ένοχος για να τα επιστρέψει. 
Τα ξωτικά ζητούν τη βοήθειά σας. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες, γίνετε και εσείς 
ξωτικά- ντετέκτιβ και λύστε το μυστήριο….



1ο βήμα
Ας γίνουμε ξωτικά- ντετέκτιβ

«Αρχικά θα χρειαστεί να πάρουμε ένα ονοματεπώνυμο ξωτικού. 
Βρείτε πώς θα λέγεστε ως ξωτικά με τη βοήθεια ενός ενήλικα. Πρώτα βρείτε το 
μικρό σας όνομα στον πίνακα που ακολουθεί, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του 
ονόματός σας. Στη συνέχεια βρείτε το επίθετο, ανάλογα με το μήνα γέννησης».

Για παράδειγμα ένα παιδάκι που ονομάζεται  Γιώργος και γεννήθηκε τον Απρίλιο, 
όταν γίνει ξωτικό θα λέγεται «Χαρούμενο Ζαχαρωτό».

Βόρειος
Πόλος





Στη συνέχεια ανοίγουμε τα μικρόφωνα με τη σειρά και ζητάμε 
από τα παιδιά να μας συστηθούν ως ξωτικά με το νέο τους 
όνομα και να μας πούνε δυο λόγια για τη ζωή τους στο 
Βόρειο Πόλο. Κατόπιν ζωγραφίζουν τον εαυτό τους και 
στέλνουν την ζωγραφιά στο padlet.

https://padlet.com/tchouliara1/3b6cs0kayk7ynwip


2ο βήμα
Ας γυμναστούμε

«Αρχικά θα χρειαστεί να γυμνάσουμε 
το μυαλό και το σώμα μας για να 
είμαστε ξωτικά- ντετέκτιβ έτοιμα για 
την εξιχνίαση της υπόθεσης».

Η εκπαιδευτικός λέει το όνομα ενός 
παιδιού, γυρίζει τον τροχό στο
wordwall και όταν αυτός σταματήσει 
ζητά από τον μαθητή να εκτελέσει την 
κίνηση ή μίμηση

https://wordwall.net/el/resource/8203305
https://wordwall.net/el


3ο βήμα
Ας λύσουμε το μυστήριο

«Τώρα πια είστε ξωτικά- ντετέκτιβ !!!»
«Ήρθε η ώρα να λύσετε το μυστήριο του Βόρειου Πόλου. Στις διαφάνειες που 
ακολουθούν θα βλέπετε στην πάνω σειρά τις φωτογραφίες όσων μπήκαν στην 
αποθήκη την ημέρα που εξαφανίστηκε ο σάκος με τα καρότα. 
Στο κάτω μέρος θα εμφανίζεται κάθε φορά ένα στοιχείο, το οποίο 
συγκέντρωσαν τα ξωτικά. Με βάση αυτό το στοιχείο, θα μπορείτε να αποκλείετε 
ένα πρόσωπο και να το  ¨σβήνετε¨ με τη χρήση του annotate, ώσπου να μείνει 
μόνο ο ένοχος. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στην ώρα 
της εξαφάνισης».

Η εκπαιδευτικός μοιράζει το αρχείο pdf και δίνει 
τη δυνατότητα κάθε φορά στα παιδιά να συζητούν 
με βάση λογικά επιχειρήματα και να διαγράφουν μια εικόνα.
Στο τέλος θα μείνει μόνο ένα άτομο. 



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη

Στοιχείο #2
Η γυναίκα του Άγιου Βασίλη έφτιαχνε 

γλυκίσματα με τη βοήθεια των ξωτικών. 



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη

Στοιχείο #4
Οι μπότες του Άγιου Βασίλη 

βρίσκονταν έξω από το         
σπιτάκι του. 



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη



Χιονάνθρωπος Άγιος 
Βασίλης

Ξωτικό Τάρανδος ΠοντίκιΣύζυγος
Άγιου Βασίλη

Στοιχείο #6
Όταν το ξωτικό μπήκε στην αποθήκη 
για να πάρει αλεύρι, 
γλίστρησε κι έπεσε.



Ποιος νομίζετε ότι 
πήρε τον σάκο με 

τα καρότα;



Γιατί νομίζετε ότι 
το έκανε αυτό;



Λύση:
Ο ύποπτος που έμεινε στο τέλος είναι ο χιονάνθρωπος. 
Κατά τη συζήτηση που θα κάνουμε σχετικά με τα κίνητρα του χιονάνθρωπου γι’ αυτή του 
την πράξη, μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές, ώστε να δουν ότι ο χιονάνθρωπος 
έχασε τη μύτη του και ίσως πήρε τον σάκο για να την αντικαταστήσει. 
Στη συνέχεια μάλλον ξέχασε να τον επιστρέψει. 
Κάνουμε, βέβαια, δεκτές όλες τις απαντήσεις.





4ο βήμα
Βάζουμε τα δώρα στο σωστό κουτί

«Τα ξωτικά έχασαν πολύ χρόνο με την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τώρα βιάζονται 
να βάλουν τα δώρα των παιδιών στο σωστό κουτί ανάλογα με τις συλλαβές. 
Μπορείτε να τα βοηθήσετε;
Διαλέξτε ένα δώρο, συλλαβίστε τη λεξούλα χτυπώντας παλαμάκια ή μετρώντας 
με τα δάχτυλα και πείτε σε ποιο κουτί πρέπει να μπει». 

Μπορείτε να δείτε τη δραστηριότητα στο wordwall πατώντας εδώ.
Σημ: Κατά τον διαμοιρασμό οθόνης θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου share της 
παραπάνω διεύθυνσης (επιλέγοντας motion & video).

https://wordwall.net/el/resource/8219585






5ο βήμα
Ψηφοφορία

«Τώρα που λύσατε την υπόθεση και γίνατε πραγματικά ξωτικά στο εργαστήρι 
του Άγιου Βασίλη, μπορείτε να επιλέξετε ποια δουλειά προτιμάτε να κάνετε.
Θέλετε να φτιάχνετε γλυκίσματα ή να κατασκευάζετε παιχνίδια;
Ψηφίστε και δείτε τα αποτελέσματα».

Η ψηφοφορία γίνεται με το Webex Polling.



Πιθανές προεκτάσεις

• Θέλετε να μάθετε τι άλλο κάνουν τα ξωτικά εκτός από την παρασκευή γλυκών 
και την κατασκευή παιχνιδιών; Κάνουν καλές πράξεις. 
Δείτε το βίντεο ή διαβάστε την ιστορία «Ο παπουτσής και τα ξωτικά»

https://www.youtube.com/watch?v=lFUeFskw8UI


Πηγές

• https://wordwall.net/el (Τροχός της τύχης- Ταξινόμηση κατά ομάδα)
• https://padlet.com/dashboard
• https://www.youtube.com

Γραφικά

Creative Clips Clipart 
by Krista Wallden

https://wordwall.net/el
https://padlet.com/dashboard
https://www.youtube.com/
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden
http://www.edu-clips.com/
http://www.edu-clips.com/
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden


Σας ευχαριστώ πολύ!!!


