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Το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας δημιούργησε ένα

εγχειρίδιο με δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης

αφιερωμένο στα Χριστούγεννα.

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές έχουν ταυτιστεί με τη

χαρά, το κέφι και τα δώρα. Φέτος, που θα παραμείνουμε

σπίτι, ας εστιάσουμε στη δημιουργικότητα και

συναισθηματική εγγύτητα. 

Προτείνουμε στους γονείς να αξιοποιήσουν το παρακάτω

υλικό για να διασκεδάσουν παρέα με τα παιδιά τους.

Καλές Γιορτές με υγεία, ασφάλεια και αγάπη!



Χρωματίζω το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 



ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αντιγράφω την παρακάτω φράση



Ενώνω τη λέξη με την εικόνα

αστέρι

στεφάνι

ελάφι



Ένωσε τα δέντρα που έχουν το ίδιο γράμμα

Χ

ΧΟ

ΟΠ

Π



Ενώνω τις όμοιες εικόνες



Βρίσκω το διαφορετικό σε κάθε σειρά



Ενώνω τις τελίτσες για να φτάσω στο δώρο μου



Γράφω γράμμα στο Άγιο Βασίλη

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,



Αν ήμουν μάγος, τι δώρο θα πρόσφερα στο μικρό Χριστούλη;

Ζωγράφισε......



Ενώνω με τον αριθμό που ταιριάζει

1

2

3



Κυκλώνω τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σωστό αριθμό

χριστουγεννιάτικων δέντρων

34 1



Κυκλώνω τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σωστό αριθμό

χριστουγεννιάτικων μπισκότων

423



Κυκλώνω τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σωστό αριθμό δώρων

2 31



ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύλησε σαν

στολίδι

Γέλα σαν τον

Άι Βασίλη

Χοροπήδα

σαν τον

Ρούντολφ



ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Λιώσε σαν

τον

χιονάνθρωπο

Αναβόσβησε

σαν τα

λαμπάκια

Χόρεψε σαν

χιονονιφάδα



ΧΡΙΣΤΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΟΖΥΜΗ

Μισή κούπα αλάτι

Μισή κούπα νερό

Μιάμιση κούπα αλεύρι

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το

αλάτι.

Προσθέτουμε το νερό και ζυμώνουμε.

Ανοίγουμε τη ζύμη με κουπατ για μπισκότα και

δίνουμε σχήμα στο ζυμάρι.

Τοποθετούμε λαδόκολλα στο ταψί μας και

τοποθετούμε πάνω τα στολίδια μας

Ψήνουμε σε προθερμασμένο στους 160 - 170

βαθμούς για 15 - 20 λεπτά.

Όταν κρυώσουν βάφουμε τα στολίδια μας και

τα αφήνουμε να στεγνώσουν.

  

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μην ξεχάσεις να τρυπήσεις τα ζυμαράκια με καλαμάκι πριν τα

ψήσεις, για να μπορέσεις να τα κρεμάσεις!



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;

"Η μπουγάδα του Αϊ Βασίλη"

"Ο μικρός Γρηγόρης και ο καλόκακος λύκος"

Ο καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο

Η Μαγεία των Χριστουγέννων

«Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει»

Πάρτυ στο Βόρειο Πόλο

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα

Το παιδί που πήρε μαζί του τον Χριστούλη

Το ανιψάκι του Αϊ-Βασίλη

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip11/Default.html
https://pappanna.wordpress.com/2012/12/20/%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%8A-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7/
https://free-ebooks.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/LmMW/%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip10/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_1.asp
http://mamasgoodybag.blogspot.gr/2012/12/free.html
http://www.paixnidokouto.gr/2010/12/to-koritsaki-me-ta-spirta.html
https://www.flipsnack.com/5577CE6BDC9/fujarlef.html
https://www.flipsnack.com/5577CE6BDC9/fu56za2s.html


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Άγια Νύχτα (Τα παιδιά & η Μαρίζα Κωχ και το αντίστοιχο Αγγλικό)

Χιόνια στο καμπαναριό (Τα παιδιά μαζί με τη Μαρίζα Κωχ)

Τρίγωνα κάλαντα (Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου και το

αντίστοιχο Αγγλικό)

Το δέντρο των Χριστουγέννων (Ελευθερία Αρβανιτάκη)

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

https://www.helppost.gr/xristougenna/xristougenniatika-tragoudia/agia-nyxta-silent-holy-night/
https://www.helppost.gr/xristougenna/xristougenniatika-tragoudia/xionia-sto-kabanario/
https://www.helppost.gr/xristougenna/xristougenniatika-tragoudia/trigona-kalanta-jingle-bells/
https://www.youtube.com/watch?v=POCrExbUh7I
https://www.helppost.gr/xristougenna/xristougenniatika-tragoudia/

