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Το κουτί της αγάπης…
• Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, της χαράς και της ανιδιοτέλειας και 

γι’αυτό για να εισάγουμε τα παιδιά σε αυτές τις έννοιες και να ενισχύσουμε την 
κοινωνική τους καλλιέργεια και δράση τα παροτρύνουμε να προσφέρουν σε 
άτομα και οικογένειες που το έχουν ανάγκη μέσα από συλλογή τροφίμων. 
(Συνεργασία του σχολείου με τη Ιερά Μονή Εσταυρωμένου για εθελοντική 
συλλογή και διανομή τροφίμων).



• Για αυτόν το λόγο αξιοποιήσαμε διδακτικά το παραμύθι «Το κόκκινο γιλέκο του 
μικρού Ρόμπιν» το οποίο μεταφέρει το μήνυμα της χριστιανοσύνης «Ὁ ἔχων δύο 
χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι…» στο οποίο ο Ρόμπιν με ανιδιοτέλεια 
προσέφερε τα γιλέκα του σε αυτούς που είχαν ανάγκη.

• Σε γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές προσπάθησαν να βάλουν σε αριθμητική σειρά 
τα γιλέκα του και να τα αντιστοιχήσουν από μνήμης με το ζωάκι στο οποίο τα 
χάριζε. Επίσης, ως μαθηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιήσαμε το σύμβολο 
της αφαίρεσης και μετρούσαμε κάθε φορά με πόσα γιλέκα είχε απομείνει ο 
Ρόμπιν.

• Τέλος, το κάθε παιδί έκανε κολλάζ το κόκκινο γιλέκο του ζωγραφίζοντας σε 
ποιον θα το χάριζε.



…

Ο μικρούλης Ρόμπιν χαρίζει στους φίλους του όλα τα ζεστά του 
γιλέκα καταλήγοντας την Παραμονή των Χριστουγέννων να είναι 

μόνος και κατακρυωμένος...
Ο Ρόμπιν μέσα από την υπέροχη αυτή ιστορία του, που την 

αγκαλιάζει μια ξεχωριστή εικονογράφηση, μας μαθαίνει με τον 
καλύτερο τρόπο, την ανεκτίμητη αξία της προσφοράς.

Όταν μάθουμε να προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά, τότε η 
προσφορά μας θα μας επιστραφεί διπλά, χαρίζοντάς μας 

επιβεβαίωση και αληθινή χαρά!



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Φτιάξαμε χειμωνιάτικα τοπία με κολλάζ 
και χαρτί γλασσέ…



Παραμύθι: «Φρικαντέλα, η μάγισσα που 
μισούσε τα κάλαντα…»

• Επεξεργαστήκαμε το παραμύθι της 
μάγισσας Φρικαντέλας μέσα από 
γλωσσικές, μαθηματικές και 
εκφραστικές δραστηριότητες.

«Η µάγισσα Φρικαντέλα µισεί αφάνταστα 
όλα τα καλά. Δε χορεύει καλαµατιανό. 

Χορεύει µόνο κακαµατιανό. Δεν τρώει ποτέ 
της καλαµαράκια. Τρώει µόνο κακαµαράκια. 
Δεν πίνει πορτοκαλάδα, µόνο πορτοκακάδα. 

Αλλά, πάνω απ' όλα, µισεί τα κάλαντα. Όταν, 
λοιπόν, παραµονές πρωτοχρονιάς ακούει τα 

παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα 
κάλαντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει τις 
φωνές τους και τις φυλακίζει σε µπαλόνια. Η 
απολαυστική περιπέτεια συνεχίζεται στους 

χιονισµένους δρόµους της πόλης και στο 
κάστρο της µάγισσας, στα µαγικά δωµάτια

του οποίου, τα παιδιά µε επικεφαλής τον 
τετραπέρατο Σεβαστιανό Μπισµπικούκη
αναζητούν τα µπαλόνια µε τις κλεµµένες

φωνές τους».





Σε ατομικά φύλλα εργασίας, οι 
μαθητές φτιάχνουν μόνοι τους την 
τριγωνόσκαλα των παιδιών και με 
νερομπογιές τα μπαλόνια που 
κρατούσε η μάγισσα τις φωνές. 

Με τριγωνάκι λέμε τα 
κάλαντα στη μάγισσα 
Φρικαντέλα…



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ…
- Βάψαμε κουκουνάρες για 

χριστουγεννιάτικο στολίδι…

- Φτιάξαμε τη χριστουγεννιάτικη μας 
κάρτα και στολίδι ελατάκι

- Γράψαμε ευχές για τη ψηφιακή μας 
κάρτα…

- Στολίσαμε την τσάντα για τις 
κατασκευές μας…





Τα παιδιά είπαν το αγαπημενό τους 
χριστουγεννιάτικο τραγούδι, 
χριστουγεννιάτικη ιστορία, γλυκό και 
στολίδι.

Έκοψαν το «Χ» του χειμώνα και το 
μετέτρεψαν σε χιονάνθρωπο 
γράφοντας μέσα το γράμμα .



ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ…

• Αναπαραστήσαμε με δραματοποίηση τη Γέννηση του Χριστού…


