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Ετοιμάστε χρώματα, μολύβια και χαρτί και  
πάρτε μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής για  

τη δημιουργία μιας xριστουγεννιάτικης κάρτας!

δια
γωνισμός   

Φτιάχνω  
μια κάρτα

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας 
σε συνεργασία με τους «Ερευνητές» 
διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής  
για τη δημιουργία της ευχετήριας  
κάρτας Χριστουγέννων της πρεσβείας,  
που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.  
Η κάρτα που θα διακριθεί στο διαγωνισμό 
θα ταξιδέψει με τη σφραγίδα της 
πρεσβείας, είτε ταχυδρομικά είτε σε  
e-card, σε πάρα πολλούς παραλήπτες,  
για να μεταφέρει τις πιο όμορφες ευχές  
της χρονιάς. Εκτός απ’ αυτό, θα ταξιδέ-
ψεις στο Μόναχο και θα απολαύσεις 
μια τέλεια βόλτα στο χριστουγεννιάτικο 
παζάρι Weihnachtsmarkt! 

Πώς θα πάρετε μέρος;  
Ακολουθώντας τα εξής βήματα. 
1. Το θέμα πρέπει να είναι χριστουγεν-
νιάτικο, χωρίς γράμματα ή άλλα στοιχεία 
(ονόματα, λέξεις, ευχές κ.ά.), σε χαρτί 
μεγέθους Α4. 2. Η επιλογή των υλικών  
ή της τεχνοτροπίας (ζωγραφιά, κολάζ κ.ά.) 
είναι ελεύθερη. 3. Θα στείλετε το έργο σας 
(σε σκαναρισμένη μορφή ή σε φωτογραφία) 
στο email: pr-100@athe.diplo.de έως 
τις 29.11.2013. 4. Στην υποβολή του 
έργου συμπεριλάβετε: ονοματεπώνυμο, 
ηλικία, διεύθυνση, τηλ. και e-mail γονέα/
κηδεμόνα. 5. Ισχύει μία συμμετοχή ανά 
διαγωνιζόμενο. 

Και αφού στείλετε την  
κάρτα σας, δημιουργήστε 
ένα Adventskalender!
Το Aντβέντς-Καλέντερ είναι το ημερολόγιο  
των Χριστουγέννων για τα παιδιά της Γερμανίας.  
Με αυτό, ανυπομονώντας, μετράνε τις μέρες από τη 1 έως τις 24 
Δεκεμβρίου. Η κατασκευή περιλαμβάνει αριθμημένους φακέλους  
από το 1 μέχρι το 24, οι οποίοι περιέχουν ένα γλυκό ή ένα μικρό 
δωράκι. Κάθε μέρα, τα παιδιά ανοίγουν ένα φάκελο και απολαμ-
βάνουν ένα κέρασμα, ενώ παράλληλα μετρούν τις ημέρες  
για τη μεγάλη γιορτή. Μπορείς κι εσύ να φτιάξεις ένα  
Aντβέντς-Καλέντερ και να το χαρίσεις στους δικούς σου!
 
• Πάρε 24 μικρά φακελάκια και βάλε στο καθένα μια μικρή  
ζωγραφιά, ένα γλυκό ή ό,τι άλλο φανταστείς και θέλεις να  
χαρίσεις. • Κλείσε τα φακελάκια και γράψε στο καθένα έναν  
αριθμό από το 1 μέχρι το 24. • Κρέμασε σε μια όμορφη κορδέλα, 
με συνδετήρες ή μανταλάκια, τα φακελάκια με τη σειρά.  
• Τοποθέτησε την κορδέλα με τα φακελάκια στον τοίχο,  
            σε κάποιο φωτιστικό ή έπιπλο. • Αντί για φακέλους,  
                 μπορείς να χρησιμοποιήσεις πουγκιά  
               ή μικρά κουτάκια. 

Βραβεία 

1ο βραβείο:  
Ένα ταξίδι από τις 13 έως τις 
15 Δεκεμβρίου 2013 του νικη-
τή/τριας με τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του στο Μόναχο 
(περιλαμβάνονται αεροπορικά 
εισιτήρια οικονομικής θέσης 
Αθήνα-Μόναχο μετ’ επιστρο-
φής και ξενοδοχείο με  
πρωινό για 2 νύχτες, προσφο-
ρά της Lufthansa και της πρε-
σβείας αντίστοιχα). • 100 € για 
αγορές στο Χριστουγεννιάτικο 
Παζάρι (Weihnachtsmarkt)  
• ένα βιβλίο της σειράς «Μεγά-
λες Ανακαλύψεις», προσφορά  
της παιδικής εφημερίδας της 
«Καθημερινής» «Οι Ερευνητές 
πάνε παντού». 

2ο-4ο βραβείο:  
Επιτραπέζια παιχνίδια 
Ravensburger από την John 
Hellas.

5ο-14ο βραβείο:  
Δωροεπιταγές αξίας 10 €  
από το βιβλιοπωλείο  
Notos Βοοks στην Αθήνα. 

15ο-20ό βραβείο:  
Γερμανικά γλυκίσματα 

Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν τηλεφωνικά την 

Τρίτη 03.12.2013. Το ονο-
ματεπώνυμο του πρώτου 
νικητή/τριας θα δημοσι-
ευτεί στο εσωτερικό της 
κάρτας, ενώ τα 4 πρώτα 
σχέδια που θα βραβευ-
τούν θα δημοσιευτούν 

στους «Ερευνητές»  
το Σάββατο 21.12.2013. 


