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Χριστούγεννα

 Έναρξη ημερολογίου αντίστροφης μέτρησης

 Ακρόαση τραγουδιού «Το δέντρο των 

Χριστουγέννων»

https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I

 Διδακτική αξιοποίηση του τραγουδιού-Ομαδική 

συζήτηση: Εσύ σε ποιόν θα χάριζες τα στολίδια σου 

αν ήσουν το δέντρο στο τραγούδι;

 Ανοικτό Φύλλο εργασίας: Στολίζω το δικό μου δέντρο.

 Ζωγραφίζουμε τις δικές μας μπάλες για το 

ζωγραφιστό δέντρο της τάξης 

 Στολίζουμε το δέντρο του σχολείου

https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I


Χριστούγεννα… 
Εσύ σε ποιον θα χάριζες τα 

στολίδια σου;

Στη γιαγιά Μαρίνα.
Μελίνα

Στην αδερφή μου 
την Αριάδνη.

Κωνσταντίνος

Στον φίλο μου το 
Διονύση.
Σταύρος

Στην Τέα.
Μία

Σε αυτούς που έχουν μόνο 
δέντρο κι όχι στολίδια.

Ιόλη Όλγα

Στην Αμαλία.
Πήτερ

Στη μαμά μου.
Χάρης

Θα τα έδινα στα 
ορφανά παιδιά που 

δεν έχουν γονείς.
Νεφέλη

Στα φτωχά παιδιά.
Σοφία

Στη νονά μου. 
Μυρτώ

Στον παππού 
Διονύση.
Μάξιμος
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 Ακρόαση τραγουδιού «Ρούντολφ το ελαφάκι»

https://www.youtube.com/watch?v=sXmd0rwbDHc

 Διδακτική αξιοποίηση του τραγουδιού-
Δραστηριότητα ενσυναίσθησης και καλλιέργεια 
κοινωνικών δεξιοτήτων: Γινόμαστε όλοι Ρούντολφ (Τι 
θα έλεγες στον Ρούντολφ για να μην στεναχωριέται;)

 Ατομικό φύλλο εργασίας

 Ζωγραφική του Ρούντολφ με νερομπογιές και παστέλ

Χριστούγεννα

https://www.youtube.com/watch?v=sXmd0rwbDHc
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 Αφήγηση παραμυθιού «Η ιστορία της γέννησης»

 Παιχνίδι με buzzer με ερωτήσεις κατανόησης της 
ιστορίας της γέννησης/ Καταγραφή και καταμέτρηση 
των σωστών απαντήσεων

Χριστούγεννα ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ





 Αφήγηση παραμυθιού «Χριστούγεννα Δεντρούγεννα»

 Αφήγηση παραμυθιού «Ο Αη-Βασίλης και ο Λύκος»

 Αφήγηση ιστοριών «24 υπέροχα παραμύθια για τα 
Χριστούγεννα» (μικρές ιστορίες)

 Ανοικτό φύλλο εργασίας «Ζωγραφίζω τον Αη Βασίλη και σε 
ποιόν θα έδινες φέτος δωράκι;»

Χριστούγεννα

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ
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Ακούσαμε τον «Μικρό Τυμπανιστή» και 

μέσα από ένα ατονικό φύλλο εργασίας 

με κολλάζ τα παιδιά ζωγράφισαν τι τους 

άρεσε στο τραγούδι και είπαν τι θα 

χάριζαν εκείνα στο Χριστό όπως ο 

μικρός τυμπανιστής θα του έλεγε τα 

κάλαντα με το τυμπανάκι του…

Χριστούγεννα

https://www.youtube.com/watch?v=aq2NyGrDtYU

https://www.youtube.com/watch?v=aq2NyGrDtYU


Είδαμε πίνακες ζωγραφικής με χριστουγεννιάτικο θέμα και 
τα παιδιά έβαλαν το δικό τους τίτλο αλλά συνέδεσαν και 
τον πίνακα με ένα συναίσθημα που τους δημιουργεί όταν 
τον κοιτάζουν.

Χριστούγεννα

ΙΟΛΗ 

«Τα Χριστούγεννα 

είμαστε όλοι χαρούμενοι»

ΜΑΞΙΜΟΣ

«Είναι όλοι ευτυχισμένοι»

Συνεργατικός Τίτλος

«Τα Χριστούγεννα 

φέρνουν χαρά»



Χριστούγεννα

Henry Mosler (1841-1920), Το Χριστουγεννιάτικο 

Δέντρο. 1916.

Τίτλος

«Τα στολίδια»

ΜΑΞΙΜΟΣ



Χριστούγεννα

Τίτλος

«Αγγελούδι»

ΜΑΞΙΜΟΣ

Η Θεία Γέννηση, Sint Jans, 1490

Τίτλος

«Η φάτνη»

ΜΥΡΤΩ

Τίτλος

«Γεννιέται ο 

Χριστός»

ΙΟΛΗ



Χριστούγεννα

Τίτλος

«Το δέντρο και η 

φάτνη»

ΜΥΡΤΩ

Τίτλος

«Γύρω από το 

δέντρο»

ΙΟΛΗ

Viggo Johansen, Χριστουγεννιάτικη ιστορία. 1935.
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Στη συνέχεια, οι 

μαθητές 

αναπαρήγαγαν με το 

δικό τους τρόπο τον 

πίνακα της Θείας 

Γέννησης του Sint

Jans και σκέφτηκαν 

ποιο μήνυμα θέλει να 

περάσει ο 

ζωγράφος.
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Χριστούγεννα

Επεξεργαστήκαμε τον πίνακα του 

Νικηφόρου Λύτρα «Τα κάλαντα» 

και με τη μέθοδο zoom in τα παιδιά 

έγιναν ντετέκτιβ της τέχνης 

ψάχνοντας να βρουν με το 

μεγεθυντικό τους φακό  το σωστό 

σημείο του πίνακα.



Γίνε 

με τον                       

βρες ποιο είναι το 
σωστό σημείο 
του πίνακα!

Καλή 

Επιτυχία!!!

Ντετέκτιβ της 

Τέχνης και 











Στο τέλος, τραγουδήσαμε τα κάλαντα όλοι 

μαζί!
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Τελευταίες 

αλλά μη 
εξαιρετέες οι 

κατασκευές 

των παιδιών!
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Χριστούγεννα

Βάψαμε ξύλινο 

στολίδι 

χιονονιφάδα!

Στολίσαμε τη σακούλα που θα βάζαμε 

μέσα όλες τις κατασκευές μας με 

στένσιλ και τέμπερα!


