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 ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν, καο έβαιε ν εξρνκόο ηνπ θίινπ καο ηνπ 

Γεθέκβξε. πδεηήζακε γηα ην ηη ζα καο θέξεη, πσο ηνλ θαληαδόκαζηε θαη 

απνθαζίζακε νκαδηθά λα μεθηλήζνπκε ην όκνξθν ηαμίδη. . . Αλνίμακε ηα 

παξάζπξα ηεο ηάμεο θαη ην πλεύκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζθνξπίζηεθε 

καγηθά ζην ρώξν! Σα Χξηζηνύγελλα είλαη κηα πεξίνδνο γηα λα δνύκε ηνλ 

θόζκν κε κάηηα γεκάηα αγάπε. Δίλαη ν θαηξόο γηα λα ζπκεζνύκε πσο ν 

θόζκνο είλαη  γεκάηνο από αλζξώπνπο ζαλ  θη εκάο, λα ζπιινγηζηνύκε κε 

επγλσκνζύλε  όζα θαιά καο έθεξε ε πξνεγνύκελε ρξνληά. . .  

Έηζη θη εκείο δηδάμακε ζηα παηδηά καο ην λόεκα ηεο 

πξνζθνξάο, ην λόεκα ηεο ελόηεηαο θαη ηεο αγάπεο 

θαη είδακε ηα καηάθηα ηνπο λα ζπηλζεξνβνινύλ όηαλ 

κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν πξόζθεξαλ αγάπε θαη ζηνξγή 

ζε ζπλαλζξώπνπο ηνπο πνπ ην έρνπλ αλάγθε!! 

  



Τξ ημεοξλόγιξ ηωμ Φοιζηξργέμμωμ 
Η ραξά καο θαη ν ελζνπζηαζκόο καο γηα ηα Χξηζηνύγελλα ήηαλ 

απεξίγξαπηα! Έηζη απνθαζίζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα εκεξνιόγην 

αληίζηξνθεο κέηξεζεο!  

Κάζε κέξα πνπ πεξλάεη καο θέξλεη όιν θαη πην θνληά!!! 

Δμαζθώληαο ηηο καζεκαηηθέο καο δεμηόηεηεο ηνπνζεηήζακε ηνπο αξηζκνύο 

ζηε ζεηξά από ην 1 κέρξη ην 25… 



Καη ζηε ζπλέρεηα ρξσκαηίζακε ηηο εηθόλεο πνπ ζρεδίαζε ε θπξία, 

πξνζέρνληαο λα κε βγνύκε έμσ από ηα πεξηγξάκκαηα! 



Σν όκνξθν απηό εκεξνιόγην, 

κε απνηππσκέλε ηε δηαδξνκή 

θαη ηνπο ζεκαληηθνύο 

ζηαζκνύο ηεο γέλλεζεο ηνπ 

Χξηζηνύ, έδσζε ηελ επθαηξία 

ζηα παηδηά λα δηεγεζνύλ κε ην 

δηθό ηνπο ηξόπν ην ηαμίδη θαη 

παξάιιεια καο βνήζεζε λα 

εμαζθήζνπκε  ηελ πξόζζεζε 

θαη ηελ αθαίξεζε… 



Η ηάνη μαπ έμα όμξοθξ  
Φοιζηξργεμμιάηικξ ηξπίξ… 

Σν έιαην πνπ είλαη θαη ην παξαδνζηαθό δέληξν πνπ 

ζηνιίδνπκε, έρεη κηα ηδηόηεηα, πνπ ην θαζηζηά μερσξηζηό: 

λα κελ καξαίλνληαη ηα θύιια ηνπ θαη λα κελ πέθηνπλ πνηέ. 

Αθόκα θαη ζην βαζύ ρεηκώλα ζηέθεηαη θαηαπξάζηλν θαη 

δσληαλό. Απηό δελ είλαη ηπραίν θαζώο ζπκβνιίδεη ηελ 

αηώληα δσή ηνπ Χξηζηνύ. Σα ιακπάθηα θαη ηα ζηνιίδηα ηνπ 

ζπκβνιίδνπλ ην γεγνλόο, όηη ν Χξηζηόο είλαη ην Φσο ηεο 

δσήο θαη ην αζηέξη ηνπ ζηελ θνξπθή ζπκβνιίδεη  άζηξν ηεο 

αλαηνιήο θώηηζε ηε γέλλεζή ηνπ Χξηζηνύ θαη νδήγεζε 

ηνπο ηξεηο κάγνπο ζηε θάηλε! 

 



Όηαλ μεπξόβαιιε ην ειαηάθη καο ηα παηδηά 

ελζνπζηάζηεθαλ θαη αλππνκνλνύζαλ λα ην 

ζηνιίζνπλ κε ηα ρεξάθηα ηνπο!  

Αλνίμακε ηα θιαδάθηα ηνπ. . . 



Βάιακε ηα όκνξθα ιακπηόληα 

θαη ν θαζέλαο πξόζζεζε ην 

ζηνιηδάθη πνπ ηνπ άξεζε πην 

πνιύ!! 





Έηοιμο ηο δενηπάκι μαρ!!!!! 



Φοιζηξργεμμιάηικα παοαμύθια και διηγήμαηα… 

Χξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο θαη παξακύζηα κε ήξσεο 

θαιηθάληδαξνπο, μσηηθά, αζηεξάθηα θαη 

ρηνλάλζξσπνπο.  

Η γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ, νη 3 κάγνη κε ηα δώξα, 

αθόκα θαη δηεγήκαηα από ηε ιατθή παξάδνζε ζαλ 

απηά πνπ απνιαύζακε ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή, 

γέκηζαλ ηηο κέξεο καο κε θαληαζία. Πξσηόηππεο 

εηθνλνγξαθήζεηο θαη ηεηξαπέξαηνη ήξσεο καο 

δίδαμαλ ην λόεκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαη καο 

ράξηζαλ όκνξθεο ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο!! 





Φοιζηξργεμμιάηικεπ καηαζκερέπ… 

Οι ςοιζηξργεμμιάηικεπ ποξεηξιμαζίεπ όλτμ αρηώμ ητμ εμεοώμ με 

διάθξοεπ ρπέοξςεπ, ςειοξπξίεηεπ καηαζκερέπ, παζπαλιζμέμεπ με 

ςορζόζκξμε, δίμξρμ μια μαγική αημόζθαιοα μέζα ζηξ μεπιαγτγείξ.  

Γεμίδξρμ με ςαοά ηιπ σρςέπ ητμ παιδιώμ μαπ, ςαοίδξρμ λαμπεοά 

ςαμόγελα και ποξζθέοξρμ διαζκέδαζε. Τα παιδιά μαπ ζρλλέγξρμ ρλικά, 

ζςεδιάδξρμ, κόβξρμ και κξλλξύμ εναζκώμηαπ ηε λεπηή ηξρπ 

κιμεηικόηεηα!  

 

                          Απ απξλαύζξρμε ηξρπ μικοξύπ μαπ θίλξρπ μα        

δξρλεύξρμ με θαμηαζία και δεμιξρογικόηεηα!! 

 



Η ιζηξοία ηωμ Φοιζηξργέμμωμ… 
Σέζζεξηο ηζηνξίεο γηα ηε γέλλεζε ηνπ κηθξνύ Χξηζηνύ 

δσληαλεύνπλ κέζα από ηε δσγξαθηθή! Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα ρξώκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο θαη 

ρξσκαηίδνπλ πξνζεθηηθά:  

• Σε θάηλε 

• Σν κηθξό Χξηζηό 

• Σνπο 3 κάγνπο 

• Σα αγγειάθηα 



Από ην ξόιν ηνπ εηθνλνγξάθνπ, 

πεξλάκε ζην ξόιν ηνπ αθεγεηή 

θαη πεξηγξάθνπκε ηηο εηθόλεο, 

αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ 

βιέπνπκε ζηα ζθίηζα!! 

Δκπινπηίδνπκε ην ιεμηιόγην καο 

θαη εμαζθνύκε ηνλ πξνθνξηθό 

καο ιόγν!!  





Πξλύςοωμα λαμπιόμια!! 
Χξεζηκνπνηήζακε ηηο δαρηπινκπνγηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ππέξνρε 

έγρξσκε δσγξαθηά! Σα ιακπάθηα πνπ θάλνπλ ην δέληξν καο λα ιάκπεη. . . 



Φοιζηξργεμμιάηικεπ μπάλεπ… 
Μπάιεο ρξπζέο, θόθθηλεο ή άζπξεο … κπάιεο κε ζρέδηα, γπάιηλεο θαη 

θηηαγκέλεο κε δηάθνξα πιηθά θάλνπλ ην δεληξάθη καο λα θαίλεηαη 

ππέξνρν!! Πηάζακε ην πηλέιν κε επηδεμηόηεηα θαη ρξσκαηίζακε ηηο 

κπάιεο κε ην πξνζσπηθό καο ύθνο! 





Έμα αγγελάκι με θηεοά!! 
Με ηελ παιάκε καο ζρεδηάζακε έλα γιπθό 

αγγειάθη θαη πξνζζέζακε ζε απηό καιιάθηα 

θαηζαξά, θαηζνύια ρακνγειαζηή, θηεξά 

γπαιηζηεξά θαη έλα θσηνζηέθαλν !! Φπζηθά 

δελ παξαιείςακε λα γξάςνπκε ηε ιέμε 

άγγεινο!!!  



Ημεοξλόγιξ 2017 
Σν ξόδη ζεσξείηαη παξαδνζηαθά ην θξνύην πνπ θέξλεη θαιή ηύρε θαη 

αθζνλία αγαζώλ ζην ζπίηη καο. Απηόο είλαη θη ν ιόγνο πνπ θπξηαξρεί ζην 

ηξαπέδη καο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ γηνξηώλ θαη ηελ 

πξσηνρξνληά. Η παξάδνζε ζέιεη λα ζπάκε ην ξόδη θάζε πξσηνρξνληά γηα 

λα εμαζθαιίζνπκε πινύην, επεμία θαη επεκεξία όιν ην ρξόλν… Έηζη θη εκείο 

απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλα θόθθηλν ξόδη γηα ην εκεξνιόγην ηνπ 2017!!!  

 



Βάςακε ην ξόδη καο θόθθηλν, όπσο θαη ηνπο ζπόξνπο 

θαιακπνθηνύ θαη αθνύ θνιιήζακε ηα ζπνξάθηα 

παζπαιίζακε κε ρξπζόζθνλε!!! 



Ομαδικέπ εογαζίεπ!! 





Γλωζζικέπ δοαζηηοιόηηηεπ! 

Με αθνξκή ηε ιέμε Χξηζηνύγελλα απνκνλώζακε ηα ζύκθσλα Χ, Ρ θαη Σ 

θαη εμαζθήζακε ηηο γξαθνθηλεηηθέο καο δεμηόηεηεο. θεθηήθακε ιέμεηο πνπ 

αξρίδνπλ από ηα ζύκθσλα απηά θαη ηα εληνπίζακε ζε νηθείεο ιέμεηο… 

Έπεηηα γξάςακε ζην ηεηξάδην γξαθήο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζηελ 

εθθώλεζε!! 



Παίξλνληαο ηε ζσζηή 

ζσκαηηθή ζηάζε θαη 

θξαηώληαο ην κνιύβη κε 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν 

γξάςακε θεθαιαία θαη 

πεδά γξάκκαηα! 



Ηλεκηοξμικόπ Υπξλξγιζηήπ. . . 

Χξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό παίμακε 

ρξηζηνπγελληάηηθα παηρλίδηα θαη εμαζθεζήθακε ζην ρεηξηζκό ηνπ 

πνληηθηνύ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ!  



πλεξγαζηήθακε ζε νκάδεο κε θνηλό ζηόρν λα 

ζηνιίζνπκε ην δέληξν θαη λα ιύζνπκε ην πάδι!  

 



Παιςμίδια με ςοιζηξργεμμιάηικη διάθεζη!! 
Φπζηθά ηηο κέξεο απηέο δε ζα κπνξνύζε 

λα ιείςεη ην παηρλίδη!  

Γίλακε κηθξά θαιηθαληδαξάθηα θαη 

θηλεζήθακε ζην ξπζκό ηεο κνπζηθήο! ηελ 

παύζε ελζαξξύλακε ηα παηδηά λα 

επηζεκάλνπλ απιέο ζρέζεηο ζην ρώξν κε 

ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο ην ζώκα ηνπο!  

Όιν ην βξάδπ νη θαιηθάληδαξνη ρόξεπαλ 

θαη ρνξνπεδνύζαλ, όηαλ όκσο μεκέξσζε 

θξύθηεθαλ θάησ από κηα πέηξα ή πάλσ 

ζε έλα δέληξν . . . 



Παιςμίδι ιζξοοξπίαπ… 
Φοιζηξργεμμιάηικα λαμπάκια!! 

Αλαπηύμακε ηελ θηλεηηθόηεηα καο, 

πξνζπαζώληαο λα ηζνξξνπήζνπκε 

πάλσ ζηα ιακπάθηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαθαιύςακε δηάθνξνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα 

κεηαθηλήζνπκε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο 

καο από ην έλα κέξνο ζην άιιν!  

Έηζη κεηαθηλεζήθακε ζηηο κύηεο ησλ 

πνδηώλ, ζηα γόλαηα, ρνξνπεδώληαο, 

θάλνληαο θνπηζό, θξαηώληαο δηάθνξα 

αληηθείκελα ή κπνπζνπιώληαο! 



Χσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη κε γλώκνλα ηελ εηνηκόηεηα θαη 

ηε γξεγνξάδα, ζπλαγσληζηήθακε κε ζηόρν λα ζηνιίζνπκε 

γξήγνξα ην δέληξν ηεο νκάδαο καο! Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

κάζακε  λα δηαζθεδάδνπκε θαη λα απνδερόκαζηε ηελ ήηηα 

κέζα από ηνλ ζεηηθό αληαγσληζκό!! 



Τξ Φοιζηξργεμμιάηικξ ςωοιό ηηπ 
Λιλιπξύπξληπ! 

Έναρ παπαμςθένιορ κόζμορ, έναρ σάπηηρ και μεπικέρ 

διαζκεδαζηικέρ και δημιοςπγικέρ αποζηολέρ μαρ οδήγηζαν 

ζηην κενηπική ζκηνή! Όπος οι μικποί μαρ θίλοι ξεδίπλωζαν 

ηιρ θεαηπικέρ ηοςρ ικανόηηηερ, μέζα από ηη δπαμαηοποίηζη, 

ηη μίμηζη και ηον αςηοζσεδιαζμό!!! 

Τπαγούδηζαν ηα παπαδοζιακά κάλανηα και οι γονείρ μαρ 

ζςμμεηείσαν με σαπά και αναμεηπήθηκαν μαζί μαρ… 

Ο πιο όμοπθορ πποοπιζμόρ για ηοςρ μικπούρ μαρ θίλοςρ!! 

Πος αλλού; Σηην αγαπημένη μαρ Λιλιπούπολη θςζικά!!! 













Οι Μρζηικξί Ποάκηξοεπ ζαπ εύςξμηαι Καλή 
Φοξμιά και ερηρςιζμέμξπ ξ καιμξύοιξπ ςοόμξπ!!! 

 


