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Τι είναι ο χειμώνας;
Ο χειμώνας είναι μία από τις τέσσερις 

εποχές του χρόνου. Είναι η πιο κρύα επο-
χή του χρόνου.
Οι εποχές του χρόνου είναι: φθινόπωρο, 

χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι.
Αυτή την εποχή του χρόνου κάνει πολύ 

κρύο. Η φύση μερικές φορές παγώνει. 
Πέφτει πολύ η θερμοκρασία και ρίχνει 
χιόνι. Για να ζεσταθούμε χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουμε κάποια μορφή θέρ-
μανσης όπως το καλοριφέρ, το τζάκι, οι 
σόμπες ή και το κλιματιστικό. 
Φοράμε ζεστά ρούχα όπως πουλόβερ, 

κάλτσες, παντελόνια, μπουφάν, γάντια, 
κασκόλ, μπότες.
Πότε έχουμε χειμώνα;
Η κάθε εποχή έχει τρεις μήνες.
Έτσι χειμώνα έχουμε τους μήνες Δεκέμ-

βριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Γιατί είναι μικρή η μέρα;
Στις 21 Δεκεμβρίου έχουμε το χειμερινό 

ηλιοστάσιο, δηλαδή αυτή τη μέρα η νύχτα 
κρατάει πιο πολύ από όλες τις άλλες μέ-
ρες του χρόνου. Έχουμε έτσι την μεγαλύ-
τερη νύχτα του χειμώνα.
Το αντίθετο συμβαίνει το καλοκαίρι, 

τότε η μέρα μεγαλώνει και έχουμε τη με-
γαλύτερη μέρα του χρόνου στις 21 Ιουνί-
ου.
Τι είναι η ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ;
Χειμερία νάρκη είναι μία κατάσταση 

ύπνου, στην οποία βρίσκονται πολλά ζώα 
κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιό-
δου και ιδιαίτερα σε πιο ψυχρές περιο-
χές της γης. Κάποια  θηλαστικά, μερικά 
ψάρια, ερπετά αλλά και αμφίβια  πέφτουν 
σε χειμερία νάρκη. 
Τι συμβαίνει σε αυτή την κατάσταση;  

Ο  μεταβολισμός αυτών των ζώων επι-
βραδύνεται αισθητά  και έτσι η θερμο-
κρασία του σώματός τους μειώνεται σε 
σημαντικό βαθμό.

Η χειμερία νάρκη ξεκινά όταν η ατμό-
σφαιρα κρυώνει και η αναζήτηση 

τροφής από τα ζώα είναι δύ-
σκολη καθώς οι περιβαλλο-

ντικές συνθήκες δεν 
ευνοούν τη 
περισυλλογή 
της. 

        ΧΕΙΜΩΝΑΣ ...με λόγια απλά
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Ποίημα

Χριστούγεννα
Στ. Μπολέτσης

Γεννιέται απόψε ο Χριστός
Μα όχι σε παλάτι ούτε σε κάστρο.

Στην ταπεινή τη φάτνη, εκεί,
σταμάτησε το πιο λαμπρό

του Δεκεμβρίου άστρο.
--

Γεννιέται απόψε ο Χριστός!
Άγγελοι γύρω φτερουγίζουν.

Οι μάγοι οδοιπορούν,
τ’ αστέρι φέγγει, οδηγός …
Έφτασαν τώρα, γονατίζουν.

--
Μπρος στο μικρούλη το Χριστό

σκορπίζουν πλούσια δώρα:
«Λίβανο, σμύρνα και χρυσό …»

Και όλα εκεί, στη φτωχική
τη φάτνη, λάμπουν τώρα …!

Παροιμίες

Χιόνι του Δεκεμβριού,
χρυσάφι του καλοκαιριού.

--
Να ’ναι Χριστούγεννα στεγνά,

τα Φώτα χιονισμένα,
χαρά σ’ εκείνο το γεωργό, 
που ’χει πολλά σπαρμένα.

--
Άγια Βαρβάρα μίλησε
κι ο Σάββας απεκρίθη:

―Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα
και σύρτε και στο μύλο,

γιατί Αϊ-Νικόλας έρχεται
στα χιόνια φορτωμένος.

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Ποίημα

Το παγωμένο πουλάκι
Χάρης Σακελλαρίου

Έξω πέφτει χιόνι κι είναι παγωνιά
κι όλοι μαζευτήκαν στη ζεστή γωνιά.
Άσπρισαν οι δρόμοι, στρώθηκε η αυλή
κι ο βοριάς σφυρίζει, τώρα πιο πολύ.

--
Στο παράθυρό μας στέκει ένα πουλί
και χτυπά το τζάμι και παρακαλεί:

-Πάρτε με κοντά σας, για να ζεσταθώ.
Τρέμω το καημένο κι έξω θα χαθώ.

--
-Έλα ‘δω, πουλάκι, για να ζεσταθείς,
όλοι σ’ αγαπούμε. Μη μας φοβηθείς.

Από το ψωμί μας ψίχουλα να φας
κι όταν βγει ο ήλιος λεύτερο πετάς.

Παροιμίες

Σ’ όσους μήνες έχουν «ρο»,
μπάνιο με ζεστό νερό.

--
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
με σύγκρυα και παγωνιά.

--
Κάλλιο κρύο το Γενάρη

παρά ήλιος που δε ζεσταίνει.
--

Γενάρη μήνα του Χριστού
κι αρχιμηνιά του κόσμου.

--
Του Γενάρη το φεγγάρι,

παρά ώρα, μέρα μοιάζει.

        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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Ποίημα

Τι Τρελό Καρναβάλι
Αλεξάνδρα Μποτετζάγιερ

Τι τρελό το καρναβάλι,
στου Φλεβάρη την καρδιά,

τι παιχνίδια και τι ζάλη!
Ας γλεντήσουμε παιδιά.

--
Ο χορός ας δυναμώνει

το τραγούδι ας αντηχεί,
φεύγει η λύπη σαν τη σκόνη

από μέσα από την ψυχή.
--

Τι μεγάλη, τι μεγάλη,
τι τρελή, χρυσή, χαρά!

Τι σβελτάδα, δεν ξανάδα,
στο χορό με τη σειρά.

--
Πεταλούδες κι αγγελούδια,
στο παρκέτο να γλιστρούν,
και τα φώτα κάποια νότα,
δυνατής χαράς σκορπούν.

Παροιμίες

Ο Φλεβάρης με νερό,
κουτσός μπαίνει στο χορό.

--
     Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει,

πάλι άνοιξη θ’ ανθίσει.
-

     Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίζει
πάλι η άνοιξη μυρίζει,

     μα αν τύχει και θυμώσει,
μες στα χιόνια θα μας χώσει.

--

Χιόνια του Φλεβαριού,
χρυσάφι του καλοκαιριού.

--
Ο Φλεβάρης ο κουτσός,

πρώτος μπαίνει στο χορό.
--

Το Φλεβάρη το χιόνι είναι μέσα στο 
τηγάνι. (λιώνει εύκολα)

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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         ΤΙ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΙΣ ΙΩΣΕΙΣ

• Πλένω καλά τα χέρια μου πριν και μετά από 
κάθε γεύμα. 

• Όταν βήχω, βάζω πάντα το χέρι μου μπροστά 
στο στόμα και μετά πλένω τα χέρια μου για να 
φύγουν τα μικρόβια. 

• Πλένω καλά τα χέρια μου μετά το διάλειμμα και 
από οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

• Όταν φτερνίζομαι χρησιμοποιώ χαρτομάντηλο 
και μετά το πετάω, δεν το ξαναχρησιμοποιώ. 

• Δεν ακουμπάω με τα χέρια μου το στόμα, τη 
μύτη ή τα μάτια μου. 

• Δεν ανταλλάσσω με τους συμμαθητές μου ποτή-
ρια, μπουκάλια, πιάτα ή μαχαιροπήρουνα.
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Χρωματίζω τον χιονάνθρωπο!

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Προσπαθώ να γράψω τις παρακάτω λέξεις.

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Χρωματίζω την εικόνα!

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Ενώνω τις εικόνες του καιρού με τη λέξη τους!

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Χρωματίζω μόνο τα ρούχα που φοράμε τον χειμώνα.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Κυκλώνω με κόκκινο χρώμα το γράμμα Χ και με πράσινο το γράμμα Ι

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Γράφω με αριθμό πόσα αντικείμενα βλέπω στη κάθε σειρά.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Αντιγράφω τις λέξεις του χειμώνα.

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Χρωματίζω τα παιδιά, που φτιάχνουν τον χιονάνθρωπό τους 
πάνω στο χιόνι..

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας                
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Ενώνω με πράσινο χρώμα τις λέξεις που ξεκινούν από Γ, με κόκκινο χρώ-
μα τις λέξεις που ξεκινούν από Σ και με μπλε χρώμα τις λέξεις που ξεκι-
νούν από Π. Στη συνέχεια γράφω κάτω από την κάθε εικόνα τη λέξη της.

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Φτιάχνω μικρές προτάσεις με τις λέξεις που δίνονται σε κάθε γραμμή.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας                 
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Μπορείς να βρεις λέξεις που ξεκινούν από το γράμμα Χ και το γράμμα Ι;

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Γράφω τον αριθμό των αντικειμένων που υπάρχουν σε κάθε γραμμή, με 
αριθμό και με γράμματα, όπως στο παράδειγμα.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας                
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φτιάχνω προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

«Ένα Παγωμένο Τοπίο»
Κολάζ: Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ατομικό ή ομαδικό κολάζ. Είναι ωραίο 
να χρησιμοποιήσουμε ένα χαρτόνι με σκούρο χρώμα, όπως μπλε σκούρο ή 
ακόμα και μαύρο. Πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε το τοπίο μας. Μπο-
ρούμε να βάλουμε βουνά, φεγγάρι, χιόνι, σπιτάκια, δέντρα και ανθρωπάκια. 
Δίνονται ενδεικτικά σχέδια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμες εικό-
νες από περιοδικά ή τυπωμένες. Επίσης θα είναι πολύ όμορφο τα παιδιά να 
τα σχεδιάσουν μόνα τους.

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Και αφού μιλάμε για τον χειμώνα, για το κρύο, τα δάση και τα βουνά, για να 
δούμε μπορείς να βρεις τα πιο ψηλά βουνά της Ελλάδας σε ποιο νομό – 
ποια περιοχή βρίσκονται; 

Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Όλυμπος

Σμόλικας

Βόρας (Καϊμακτσαλάν)

Γράμμος

Γκιώνα

Τύμφη (Γκαμήλα)

Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα)

Παρνασσός

Ίδη (Ψηλορείτης)

Λευκά Όρη

Βαρδούσια

Ταΰγετος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία - Μακεδονία

Ήπειρος

Κρήτη

Ήπειρος - Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Ήπειρος - Μακεδονία

Ήπειρος

Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα

Κρήτη

Θυμήσου πως:
Οροσειρά είναι: σύνολο διαδοχικών βουνών

Φαράγγι είναι: βαθιά και απόκρημνη χαράδρα

Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Χειμώνας: Φύλλα εργασίας      

Συμπληρώνω στις παραγράφους τις λέξεις που λείπουν.

 Χειμώνας: Φύλλα εργασίας            

ξύλα, γεύμα, βαρύς, σαλόνι, τζάκι, γραφείο, σπίτι
Ήρθε ο χειμώνας ο …………… . Έξω το κρύο πολύ! Μα μέσα στο …………… , το τζάκι μένει 
αναμμένο για να μας ζεσταίνει. Βάζουμε …………… πολλά και φτιάχνουμε έτσι δυνατή 
φωτιά. Καθόμαστε όλοι στο ………………, κοντά στη φωτιά όσο η μαμά ετοιμάζει το 
…………… στην κουζίνα με χαρά. Ο πατέρας στο ………………, δουλειά κάνει για δύο. Και 
εμείς τα παιδιά παίζουμε στο …………… μπροστά.

χειμώνας, δέντρα, καπνός, χιόνι, πάγο, αυγή
Το πρωί, με την όμορφη ……………, τα πουλάκια ψάχνουν τροφή. Πάνω στο …………… 
τα σπουργιτάκια, τρέχουν σαν μικρά παιδάκια. Μετά ανεβαίνουνε στα ……………… και 
μας κελαηδάνε νύχτα – μέρα. Τι όμορφη που είναι η φύση, όταν ο ………………. μυρί-
σει. Άσπρη ντύνεται με το χιονιά και …………… έχει σε κάθε γωνιά. Από τις καμινάδες 
βγαίνει …………… και μέσα σε κάθε σπίτι στήνεται χορός.

κυπαρίσσι, ανθίζει, Γενάρη, μέλισσες, κρύο, αυλές, ώρα
Κάπου στα τέλη του …………………, έρχεται η ελπίδα πάλι. Όμορφη σαν τη νύφη και 
ψηλή σαν …………………… . Η αμυγδαλιά ………………… και ο κόσμος όμορφα μυρίζει. Η 
νυφούλα του χειμώνα, περιμένει την κατάλληλη …………… . Όταν όμως …………… κά-
νει, τον Φλεβάρη θα μας γλυκάνει. Είναι το δέντρο του χειμώνα, που ανθίζει σε 
………………… και αλώνια. Φίλη του γεωργού θα γίνει και τις …………………… με νέκταρ τις 
ποτίζει. 

 κλαδιά, μαγικό, φεγγάρι, έλατα, ορίζοντα, χορό
Στα πολύ ψηλά βουνά, εκεί που στα …………… πυκνό πέφτει το χιόνι, κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα, όλα τα δέντρα βαστούν στα ……………… τους, τις λευκές νιφάδες 
οι οποίες στήνουν ……………… καθώς οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου χάνονται 
στον …………………… και η νύχτα ξεπροβάλει ψηλά από τον ουρανό. Εκεί σε αυτό το 
………………… βουνό, τα αστέρια τραγουδούν και το …………………… σιγά – σιγά ανεβαίνει 
να πάρει τη θέση του.

Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Τι είναι τα Χριστούγεννα;

Είναι μία ετήσια χριστιανική εορτή για τη γέννη-
ση του Χριστού.

Πότε τα γιορτάζουμε;

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο στις 
25 Δεκεμβρίου.

Το χρονικό διάστημα από τα Χριστούγεννα μέχρι 
και τα Θεοφάνια ονομάζεται και Δωδεκαήμερο. 

Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς (31 
Δεκεμβρίου), μετά την αλλαγή του χρόνου, μας 
επισκέπτεται ο Άι-Βασίλης και αφήνει δώρα στα 
παιδιά κάτω από τα δέντρα ή κοντά στο τζάκι.

Τι κάνουμε;

Αυτές τις γιορτινές μέρες, οι πιστοί πηγαίνουν 
στην εκκλησία και γιορτάζουν τον ερχομό του 
θείου βρέφους στη γη.

Πολύ σημαντικές μέρες είναι η μέρα των Χρι-
στουγέννων (25 Δεκεμβρίου), η μέρα της Πρω-
τοχρονιάς ή του Αγίου-Βασιλείου (1 Ιανουαρίου) 
και η μέρα των Θεοφανίων (6 Ιανουαρίου). 

Σε αυτές τις γιορτές σημαντικό είναι να ανταλ-
λάσσουμε δώρα. Η σημασία αυτής της πράξης 
είναι η αγάπη που εισπράττουμε και δίνουμε. Η 
σκέψη μας, η καλή διάθεσή μας και οι αγνές προ-
θέσεις μας είναι τα μαγικά συστατικά, τα οποία 
μας οδηγούν σε αυτή την πράξη, να δωρίσουμε 
κάτι στον διπλανό μας, στον πλησίον μας!

Στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, με 
όμορφα λαμπάκια, μπάλες, στολίδια και παιχνί-
δια. Τα παλαιότερα χρόνια είχε καθιερωθεί να 
στολίζεται το έλατο, για αυτό και όταν φτιά-
χνουμε το δέντρο μας τραγουδούμε συνήθως το 
τραγούδι «Ω, έλατο!».

Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων τρώμε κά-
ποια διαφορετικά φαγητά όπως τη γαλοπούλα, 
το χριστόψωμο, τη βασιλόπιτα, τα μελομακάρο-
να, τους κουραμπιέδες, τις δίπλες.

Ένα εξίσου σημαντικό γεγονός τις γιορτινές μέ-
ρες είναι τα κάλαντα. Τα παιδιά με τα τρίγωνά 
τους (ή και με άλλα όργανα όπως τύμπανα, κιθά-
ρα, κλαρίνο) ξεχύνονται στους δρόμους τραγου-
δώντας τα κάλαντα.

Τι είναι τα κάλαντα;

Τα κάλαντα είναι παραδοσιακοί «ύμνοι» μέσα 
από τους οποίους αναγγέλλεται ένα γεγονός.

Υπάρχουν παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή.

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων μας μιλούν για 
τον ερχομό του Χριστού στη γη και μας διηγού-
νται με λίγα λόγια όσα συνέβησαν εκείνη την 
εποχή.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς μας αναφέρουν 
τον ερχομό του νέου έτους και μας εύχονται 
καλά να συμβούν στο κάθε σπίτι.

Και τα κάλαντα των Φώτων μας μιλούν για τη 
βάπτιση του Θεανθρώπου στον Ιορδάνη ποταμό. 

Τι καιρό έχει;

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου στην 
Ελλάδα έχουμε πολύ κρύο. Πιο συγκεκριμένα 
στις ορεινές περιοχές ρίχνει χιόνι και η θερμο-
κρασία πλησιάζει τους 0 βαθμούς κελσίου και 
ίσως πέσει υπό το 0.

Για αυτό το λόγο φοράμε ζεστά ρούχα, μπουφάν, 
σκούφο, κασκόλ και γάντια.

           ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ...με λόγια απλά
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    The Christmas AR Project

Ιδανικό για ιδιώτες καθηγητές αγγλικών, για κέντρα ξένων γλωσσών, αλλά 
και για ορεξάτους γονείς!
Το υλικό μας περιλαμβάνει:
• 46 καρτέλες λεξιλογίου με εικόνες
• 7 κάρτες με δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας
• 7 φύλλα εργασίας
• Γράμμα στον Αη Βασίλη και την απάντησή του με χρήση της επαυξημέ-

νης πραγματικότητας
• 2 κατασκευές και 2 επιτραπέζια παιχνίδια
• οδηγίες

Εκτυπώνετε και χρησιμοποιείτε όποιο μέρος του υλικού θέλετε και όσες 
φορές θέλετε.
Όλο το υλικό σε γιορτινή τιμή: 10 ευρώ!

Πληροφορίες και παραγγελίες: 2167005390

Εκπαιδευτικό υλικό με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας 
για εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα!

www.4e-project.gr
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 Tο αναμμένο πουρνάρι

Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν οι 
βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκο-
τεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι 
κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθέ-
νας από ένα κλαδί στο χέρι, του έβαλε 
φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό και 
κρότους. Από τότε, λοιπόν, στα χωριά της 
Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτο-
να για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και 
όλοι οι παντρεμένοι που θα πάνε στο πα-
τρικό τους για να φιλήσουν το χέρι του 
πατέρα και της μάνας τους, κρατούν ένα 
κλαδί πουρνάρι. Στο δρόμο το ανάβουν 
και γεμίζουν φωτιές και κρότους τα σκο-
τεινά δρομάκια του χωριού.

 Tα καρύδια

Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό ομαδι-

κό παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Οι κα-
νόνες του παιχνιδιού έχουν ως εξής: Κά-
ποιο παιδί χαράζει στο χώμα μια ευθεία 
γραμμή. Πάνω σε αυτή, κάθε παίκτης βά-
ζει κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, ο 
κάθε παίκτης με τη σειρά του σημαδεύει 
κάποιο καρύδι. Όποιο καρύδι πετύχει και 
το βγάλει έξω από τη γραμμή το κερδίζει 
και δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας κάποιο 
άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο 
επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζε-
ται μέχρι να βγουν από τη γραμμή όλα τα 
καρύδια.

Συζητήστε με τα παιδιά αυτό το έθιμο και 
δοκιμάστε το στην τάξη ή στο προαύλιο, 
με οποιοδήποτε αντικείμενο θεωρείτε 
ότι θυμίζει κάπως το σχήμα του καρυδιού 
ακόμα και με καρύδια.

             ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κάθε περιοχή της Ελλάδας αναβιώνει τα δικά της έθιμα και τις δικές της παραδό-

σεις κάθε Χριστούγεννα. Κάποια από αυτά τα έθιμα είναι πολύ γνωστά, άλλα λιγότε-
ρο διαδεδομένα. Καλικάντζαροι, φωτιές, γλέντια, παραδοσιακά παιχνίδια και γλυκί-
σματα είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά χριστουγεννιάτικα έθιμα. 
Ας ρίξουμε μία ματιά σε κάποια από τα έθιμα.

ΗΠΕΙΡΟΣ
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 Τα Τσιλικρωτά (Δυτική Μάνη)
Πιστεύεται πως στη Μάνη τις ημέρες 
των Χριστουγέννων εμφανίζονται κάποια 
υπερφυσικά όντα. Πρόκειται για τους Κα-
λικάντζαρους..
Τους Καλικάντζαρους που προσπαθούν να 
μπουν στα σπίτια, ο λαός τους έχει πλά-
σει ψηλούς, μαυριδερούς, άσχημους με 
κόκκινα άγρια μάτια και τριχωτό σώμα.
Κάνουν πολλές ζημιές. Οι αγαπημένες 
τους είναι να σβήνουν τη φωτιά στο τζά-

κι, να τρώνε τα εδέσματα, να ενοχλούν 
τους ανθρώπους, κυρίως τα παιδιά, και 
να χοροπηδούν στους δρόμους, δημιουρ-
γώντας χάος. Τρώνε βατράχους, χελώ-
νες, φίδια και σκουλήκια. Οι άνθρωποι 
προσπαθούν να εξολοθρεύσουν τις βλα-
πτικές τους ενέργειες με προσφορά γλυ-
κισμάτων. 
Στη Μάνη ακούγονται και στην εποχή μας 
κάποια λαϊκά στιχουργήματα για τους Κα-
λικάντζαρους:

Αρορίτες είμαστε,

αραρά γυρεύουμε

τηγανίδες θέλομε

τα παιδιά τα παίρνουμε

ή το (γ)κούρο ή τη (γ)κότα

ή θα σπάσαμε τη (μ)πόρτα.

    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζητήστε από τα παιδιά να παρα-
στήσουν τους καλικάντζαρους, 
διαβάζοντας το ποίημα. Μετά, 
ζητήστε τους να ζωγραφίσουν 
έναν καλικάντζαρο, όπως τον 
φαντάστηκαν.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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ΙΤΑΛΙΑ

Η περίοδος των Χριστουγέννων διαρκεί 
από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρί-
ου που είναι και η μέρα των Θεοφανείων. 
Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσια-
κό γεύμα, τα παιδιά απαγγέλουν ποιήματα 
και ανταμείβονται χρηματικά. Κατά την 
Ιταλική παράδοση, παραμονή Θεοφανείων 
η καλή μάγισσα Μπεφάνα, πετάει πάνω 
από τα σπίτια με την μαγική της σκούπα 
και αφήνει χριστουγεννιάτικα δώρα στα 
«καλά» παιδιά, ενώ αντίθετα στα «άτα-
κτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η περίοδος 
των Χριστουγέννων. Οι Γερμανοί δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στο στόλισμα του σπι-
τιού με πολύχρωμα φωτάκια και χριστου-
γεννιάτικες φιγούρες, ενώ συνηθίζουν να 
στολίζουν στο εξωτερικό του σπιτιού φυ-
σικό έλατο. Ένα από τα κύρια έθιμά τους, 
είναι το λεγόμενο “Adventskranz” ( Αντβε-
ντσκράντζ). Σύμφωνα με το έθιμο αυτό 
τοποθετούν ένα κηροπήγιο με τέσσερις 
θέσεις, που συμβολίζουν τις τέσσερις τε-
λευταίες εβδομάδες του έτους. Και κάθε 
Κυριακή, ανάβουν και το αντίστοιχο κερί. 
Έτσι υπολογίζουν αντίστροφα τις μέρες 
που απομένουν για τον ερχομό του νέου 
έτους.

             ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Παρά τις ολοένα αυξανόμενες ομοιότητες που παρουσιάζουν οι τρόποι με τους 

οποίους διάφορες χώρες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, με δέντρα, Άγιους Βασίλη-
δες, γλυκά και κάλαντα, πάντα υπάρχουν μικρές διαφορές στην απόλαυση των Χρι-
στουγέννων ανά τον κόσμο. Και αυτές έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με τον 
πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, την κουλτούρα και τις δεισιδαιμονίες κάθε λαού. 
Δείτε λοιπόν στη συνέχεια πώς τα Χριστούγεννα γιορτάζονται ανά τον κόσμο, δια-

βάστε τα έθιμα στα παιδιά και ρωτήστε τα ποιο τους άρεσε περισσότερο ή ποιο 
τους έκανε εντύπωση και γιατί.
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ΓΑΛΛΙΑ

Η παραμονή των Χριστουγέννων είναι ερ-
γάσιμη ημέρα. Ο Pere Noel, ο δικός τους 
δηλαδή Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του, 
το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου. Ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα οι Γάλλοι, δίνουν στο εορτα-
στικό τραπέζι τόσο των Χριστουγέννων 
όσο και της Πρωτοχρονιάς, το οποίο και 

γεμίζουν με διάφορα φαγητά και γλυκά. 
Τα αλεξανδρινά λουλούδια, τα αποκαλούν 
«αστέρια των Χριστουγέννων» και τα 
επιλέγουν τόσο για να στολίσουν το σπί-
τι τους, όσο και για δώρο σε αγαπημένα 
πρόσωπα.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Τα Χριστούγεννα έχουν τις ρίζες τους σε 
αρχαία γεωργικά έθιμα του Χειμώνα και 
της εποχής της συγκομιδής. Ο Νορβηγός 
Άγιος Βασίλης, μαζί με τους βοηθούς του, 
φέρνει δώρα και καλή τύχη στο σπίτι και 
στο στάβλο. Το δώρο του; Ένα μπολ με 
κουρκούτι από αλεύρι.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Έχουν το έθιμο της «Λουτσία», του συμβό-
λου του φωτός. Στις 13 Δεκεμβρίου, το 
πρωί, το μεγαλύτερο κορίτσι της οικο-
γένειας, ντυμένο στα λευκά πηγαίνει από 
σπίτι σε σπίτι και μοιράζει ζεστό καφέ με 
κουλουράκια. Στο κεφάλι φορά στεφάνι 
με αναμμένα κεριά ενώ τραγουδά κάλα-
ντα, βασισμένα στον ρυθμό του ναπολιτά-
νικου τραγουδιού «Σάντα Λουτσία».

    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Ηταν παραμονή Χριστουγέννων, και όπως 
συνήθως, ο Τζορτζ Μέισον  ήταν ο τελευ-
ταίος που άφηνε το γραφείο. Προχώρη-

σε προς το τεράστιο χρηματοκιβώτιο, γύρισε 
το συνδυασμό και έσπρωξε τη βαριά πόρτα για 
ν’ ανοίξει. Αφού βεβαιώθηκε  ότι  πόρτα δε θα 
έκλεινε πίσω του μπήκε μέσα.
Μια τετράγωνη λευκή καρτέλα ήταν κολλημένη 
λίγο πιο επάνω από την τελευταία σειρά των θυ-
ρίδων. Πάνω στην καρτέλα ήταν γραμμένες με-
ρικές λέξεις. Ο Τζορτζ Μέισον κοίταξε εκείνες 
τις λέξεις και θυμήθηκε…
Ακριβώς ένα χρόνο πριν είχε μπει στο ίδιο ακρι-
βώς χρηματοκιβώτιο. Και έπειτα, πίσω από την 
πλάτη του, σιγανά, αθόρυβα, η ογκώδης πόρτα 
έκλεισε!
Ήταν παγιδευμένος μέσα σ’ ένα ξαφνικό και τρο-
μακτικό σκοτάδι. Η βραχνή του κραυγή ακούστη-
κε σαν μια έκρηξη. Κανένας ωρολογιακός μηχα-
νισμός δεν έλεγχε αυτό το Χρηματοκιβώτιο. Θα 
παρέμενε κλειδωμένο μέχρι που να το ανοίξουν 
από έξω. Αύριο το πρωί.
Τότε η ιδέα τον χτύπησε σαν κεραυνός. Κανένας 
δε θα ερχόταν αύριο, γιατί αύριο ήταν Χριστού-
γεννα!
Έριξε μια ακόμα φορά το σώμα του με δύναμη 
πάνω στην πόρτα, φωνάζοντας άγρια και μετά 
βούλιαξε στα γόνατά του εξαντλημένος. Στ’ αυ-
τιά του ήρθε μια σιωπή, μια τσιριχτή, μουσική 
σιωπή που φαινόταν να ‘ναι εκκωφαντική. Πάνω 

από τριάντα έξι ώρες θα περνούσαν πριν να έρ-
θει κάποιος, τριάντα έξι ώρες σ’ ένα ατσάλινο 
κουτί ένα μέτρο πλάτος, δύο μέτρα μήκος και 
δυο μέτρα ύψος. Θα ήταν αρκετό το οξυγόνο;
Ιδρώνοντας και αναπνέοντας βαθιά, ψηλάφισε 
τριγύρω στο πάτωμα. Τότε, στην πίσω δεξιά 
γωνία πάνω από το πάτωμα, βρήκε ένα μικρό 
κυκλικό άνοιγμα. Γρήγορα έσπρωξε το δάχτυλό 
του μέσα του και αισθάνθηκε, αμυδρά αλλά χω-
ρίς αμφιβολία ένα δροσερό ρεύμα αέρα.
Η εκτόνωση της έντασης ήταν τόσο ξαφνική 
που ξέσπασε σε δάκρυα. Τελικά κάθισε. Σίγου-
ρα δε θα χρειαζόταν να μείνει παγιδευμένος για 
τριάντα έξη ολόκληρες ώρες. Κάποιος θα αντι-
λαμβανόταν την απουσία του. Όμως ποιος; Ήταν 
ανύπαντρος και ζούσε μόνος. Η υπηρέτρια που 
καθάριζε το διαμέρισμα ήταν μόνο μια υπηρέ-
τρια, που πάντα της φερότανε έτσι. Τον είχαν 
προσκαλέσει να περάσει την παραμονή των Χρι-
στουγέννων με την οικογένεια του  αδερφού 
του, αλλά τα παιδιά τού την έδιναν στα νεύρα και 
περίμεναν δώρα, κι έτσι είχε πει όχι στην πρό-
σκληση.
Ένας φίλος του είχε ζητήσει να πάει σ’ ένα σπίτι 
για ηλικιωμένους την ημέρα των Χριστουγέν-
νων και να παίξει πιάνο. Ήταν καλός μουσικός. 
Όμως είχε αρνηθεί με τη μια ή με την άλλη δι-
καιολογία. Σκόπευε να καθίσει στο σπίτι του μ’ 
ένα καλό πούρο, ακούγοντας μερικές καινούρ-
γιες μαγνητοφωνήσεις που  είχε κάνει ο ίδιος.

          Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία       
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Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία       

 Κανένας δε θα ερχόταν να τον βγάλει έξω. Κανέ-
νας, κανένας….
Η νύχτα κύλησε απαίσια και πέρασε ολόκληρη η 
μέρα των Χριστουγέννων και η επόμενη νύχτα.
Το πρωί μετά τα Χριστούγεννα ο προϊστάμενος 
υπάλληλος ήρθε στο γραφείο τη συνηθισμένη 
ώρα, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, κι έπειτα πήγε 
στο ιδιαίτερο γραφείο του.
Κανείς δεν είδε τον Τζορτζ Μέισον που βγήκε 
τρεκλίζοντας στο διάδρομο, έτρεξε στο ψυκτικό 
του νερού κι ήπιε νερό καταπίνοντάς το λαίμαρ-
γα. Κανείς δεν έδωσε προσοχή σ’ αυτόν καθώς 
έφευγε παίρνοντας ένα ταξί για το σπίτι. Εκεί 
ξυρίστηκε, έφαγε πρωινό, άλλαξε τα τσαλακω-
μένα ρούχα του και ξαναγύρισε στο γραφείο του, 
όπου οι υπάλληλοί του τον χαιρέτισαν τυπικά.
Εκείνη τη μέρα συνάντησε αρκετούς γνωστούς 
και μίλησε με τον αδερφό του. Βλοσυρή η αλή-
θεια πλανιόταν στις σκέψεις του. Είχε εξαφα-
νιστεί από την ανθρώπινη κοινωνία στο μεγάλο 
πανηγύρι της συντροφικότητας κι ακόμα δεν 
είχε λείψει σε κανέναν.
Διστακτικά, άρχισε να σκέφτεται για το αληθινό 
νόημα των Χριστουγέννων. Μήπως όλα αυτά τα 
χρόνια είχε τυφλωθεί από τον εγωισμό και την 
υπερηφάνειά του; Δεν  ήταν το να δίνεις την αγά-
πη σου, εξάλλου, η ουσία της γιορτής των Χρι-
στουγέννων;
Και μέσα από το χρόνο που κύλησε μετά, με μι-
κρές πράξεις καλοσύνης, με μικρές, απαρατή-

ρητες πράξεις ανιδιοτέλειας, ο Τζορτζ Μέισον 
προσπάθησε να προετοιμάσει τον εαυτό του. 
Τώρα, για μια ακόμη φορά, ήταν παραμονή Χρι-
στουγέννων.
Αργά, αργά οπισθοχώρησε βγαίνοντας από το 
χρηματοκιβώτιο, το έκλεισε. Άγγιξε το βλοσυρό 
ατσάλινο πρόσωπό του ελαφρά, σχεδόν με στορ-
γή και έφυγε από το γραφείο.
Να ‘τος τώρα  με το μαύρο παλτό του και το κα-
πέλο του, ο ίδιος ο Τζορτζ Μέισον όπως ένα 
χρόνο πριν. Ή όχι; Περπατάει μερικά τετράγω-
να, έπειτα φωνάζει ένα ταξί, ανησυχώντας μή-
πως αργήσει. Τα ανίψια του τον περιμένουν να 
τα βοηθήσει να στολίσουν το δέντρο. Μετά, θα 
πάρει τον αδερφό του και τη νύφη του σε μια 
Χριστουγεννιάτικη παράσταση. Γιατί είναι τόσο 
ευτυχισμένος; Γιατί το σπρώξιμο μέσα στον κό-
σμο, φορτωμένος όπως είναι με δέματα, τον συ-
ναρπάζει και τον γεμίζει με χαρά; 
Ίσως η καρτέλα που  κόλλησε στο χρηματοκιβώ-
τιο του γραφείου του την περασμένη Πρωτοχρο-
νιά κάτι να θέλει να μας πει. Στην καρτέλα είναι 
γραμμένο με το ίδιο το χέρι του Τζορτζ Μέισον: 
«Το να αγαπάς τους ανθρώπους και να βλέπεις 
πως κι εκείνοι σε αγαπούν, αυτός είναι ο σκοπός 
της ζωής. Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας.»

Edgar Park

    Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία            
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Συνέβη χρόνια πριν σε μια από εκείνες τις κρύες μέρες του Δεκεμβρίου που κά-
νουν τους ανθρώπους να εύχονται να είχαν ψωνίσει τον Ιούλιο. Άνεμοι με νιφά-
δες χιονιού μαστίγωναν μέσα στους δρόμους. Κουλουριασμένος πάνω σ’ ένα’ 

παγκάκι του δρόμου καθόταν ένας αξύριστος άντρας. Φορούσε ένα ξεραμένο μπου-
φάν και παπούτσια χωρίς κάλτσες. Είχε τυλίξει μια χαρτοσακούλα γύρω από το λαιμό 
του για να κρατήσει έξω τον άνεμο που δάγκωνε τα κόκαλα.
Μια γυναίκα που έκανε τα ψώνια της σταμάτησε, λυπημένη για τον άνθρωπο. “Τι κρί-
μα”, είπε. Όμως δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει. Ενώ η γυναίκα αδρα-
νούσε, ένα μικρό κοριτσάκι, έντεκα ή δώδεκα χρονών, περπατούσε δίπλα και είδε 
τον παγωμένο άνθρωπο στο παγκάκι. Τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του κοριτσιού 
ήταν ένα ανοιχτό κόκκινο  μάλλινο κασκόλ. Σταμάτησε δίπλα στον άνθρωπο, ξετύλιξε 
το κόκκινο κασκόλ της και το έντυσε τρυφερά γύρω από το λαιμό του. Ο άνθρωπος 
έτριψε το ζεστό μαλλί. Και η γυναίκα σύρθηκε φεύγοντας μακριά, ευχόμενη να ήταν 
αυτή που είχε δώσει το κασκόλ.
Εγώ ήμουν αυτή η γυναίκα και τότε κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό: όπου κι αν είμαι, 
ό, τι κι αν κατέχω, υπάρχει πάντα κάτι που μπορώ να δώσω για να βοηθήσω κάποιον 
-ένα άγγιγμα, ένα χαμόγελο, μια ευχή, έναν ευγενικό λόγο, ακόμα κι ένα κόκκινο κα-
σκόλ.

 --Sue Monk Kidd

             ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία       
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Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία       

Κατασκευή: Χιονάνθρωπος κηροπήγιο ή καλαθάκι.

Στη βάση κόβουμε προσεκτικά τριγύρω και διπλώ-
νουμε εκεί που βλέπουμε διακεκομμένες γραμμές.
Βάζουμε κόλλα στα μικρά κομμάτια και κολλάμε πολύ καλά.

Κόβουμε τον χιονάνθρωπο σε χαρτόνι ή κάποιο άλλο σκληρό υλικό και το 
διακοσμούμε με μάτια, καρότο για μύτη, κουμπιά.
Το καπέλο το κάνουμε μαύρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτί
βελουτέ ή αφρώδες υλικό.

 Χριστούγεννα: Κατασκευή            



36
 περιοδικό SCRIBO - Χειμώνας 2019

Κατασκευή: Χιονάνθρωπος κηροπήγιο ή καλαθάκι.

 Χριστούγεννα: Κατασκευή            
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 Χριστούγεννα: Κατασκευή            

Κατασκευή: Διακοσμητικό για το δέντρο. 

Μπορείτε να κόψετε τα δεντράκια σε πράσινο ή σε όποιο άλλο χρώμα θέ-
λετε και τα παιδιά να τα διακοσμήσουν με διάφορα υλικά όπως χρυσόσκο-
νες, πον-πον, σύρμα πίπας, κουμπάκια, κουδουνάκια ή και κορδέλες.
Έπειτα μπορείτε να περάσετε από την τρύπα κάποιο κορδονάκι ή κορδέ-
λα για να το κρεμάσουν στο δέντρο. 
Θα ήταν επίσης όμορφο να φτιαχτεί από διαφορετικά υλικά όπως από 
τσόχα, αφρώδες υλικό, φελλό ή ότι άλλο σκεφτείτε εσείς.

 Χριστούγεννα: Κατασκευή            
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Κατασκευή: Διακοσμητικό για το δέντρο.

Εάν δεν θέλετε να γίνει κρεμαστή η κατασκευή μπορείτε να το φτιάξετε 
απλό δεντράκι τρισδιάστατο. Μπορείτε επίσης να το στολίσετε με οτιδή-
ποτε υλικά επιθυμείτε.

 Χριστούγεννα: Κατασκευή      
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 Χριστούγεννα: Κατασκευή      Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία            

Χρωματίζουμε τη μπότα με τα δώρα!
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Χρωματίζουμε το χριστουγεννιάτικο Δέντρο!

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Χρωματίζουμε την εικόνα!

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Ας φτιάξουμε μία κάρτα με ευχές. 
Προσπάθησε να γράψεις:  Κ Α Λ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Ενώνουμε τους αριθμούς με τη σωστή σειρά για να σχηματιστεί το
χριστουχεννιάτικο δέντρο, και το ζωγραφίζουμε.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Ο Άι-Βασίλης έχασε το δρόμο του. 
Μπορείς να τον βοηθήσεις να φτάσει στα δώρα και να τον χρωματίσεις;

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               



45
 περιοδικό SCRIBO - Χειμώνας 2019

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Ενώνω με προσοχή τον Άι-Βασίλη με τη σκιά του.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Χρωματίζουμε τον Άι-Βασίλη με το σάκο του γεμάτο δώρα.

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Χρωματίζουμε τον χιονάνθρωπο.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Ας φτιάξουμε μία κάρτα με ευχές. 

Προσπάθησε να γράψεις: 
Κ Α Λ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ  Ο  Ν Ε Ο Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Πόσους άγιους-Βασίληδες βλέπεις στην εικόνα;
Μπορείς να γράψεις τον αριθμό στο κουτί;

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Τα παιδιά περιμένουν τα δώρα τους. 
Μπορείς να βρεις ποιος άγιος-Βασίλης θα τους δώσει τα δικά τους;

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Ενώνω με προσοχή τον Άι-Βασίλη με τη σκιά του.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Χρωματίζουμε το χριστουγεννιάτικο Δέντρο!

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Βρίσκουμε τις λέξεις και φτιάχνουμε την ακροστιχίδα.

Γράφουμε τη λέξη που σχηματίζεται στα κόκκινα κουτάκια.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Ας φτιάξουμε μία κάρτα με ευχές.
Σκέψου σε ποιον ή ποια θα τη δώσεις και γράψε τις ευχές σου

για τα Χριστούγεννα ή/και το νέο χρόνο.

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Βρίσκω τη σωστή σκιά.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Περνάω τον χιονάνθρωπο από τον λαβύρυνθο για να βρει το παγωτό.

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               



57
 περιοδικό SCRIBO - Χειμώνας 2019

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

Βρίσκω και κυκλώνω τις 7 διαφορές.

Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Γράμμα στον Αι-Βασίλη.

 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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 Χριστούγεννα: Φύλλα εργασίας      

    ΑΠΟΚΡΙΕΣ ...με λόγια απλά
Τι είναι οι Απόκριες;
Απόκριες είναι η περίοδος των τριών 

εβδομάδων πριν την Καθαρά Δευτέρα. 
Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών που 

τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέ-
γεται και Προφωνή, επειδή παλιά προφω-
νούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν 
οι Απόκριες. 
Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή 

ή της Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέ-
ας και δεν νήστευαν ούτε 
την Τετάρτη ούτε την 
Παρασκευή. Η εβδομάδα 
αυτή γιορτάζεται με γλέ-
ντια και φαγοπότια χω-
ρίς κανένα θρησκευτικό 
περιορισμό. Η Κυριακή 
της εβδομάδας αυτής, η 
Κυριακή της Αποκριάς 
ονομάστηκε έτσι, επειδή 
συνηθίζεται να μην τρώνε 
κρέας οι Χριστιανοί, δη-
λαδή «να απέχουν από το 
κρέας». 
Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της 

Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκο-
μικά προϊόντα σαν ενδιάμεση κατάσταση 
μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να 
προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία 
της Σαρακοστής. 
Πότε έχουμε Απόκριες;
Οι Απόκριες ταυτίζονται με την περίοδο 

του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση από την 
Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου 
μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρι-
νής.

Τι κάνουμε;
Κατά τη διάρκεια των Αποκριών, γιορτά-

ζουμε με γλέντια και χορούς, μασκαρεμέ-
νοι. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
έχουμε καρναβάλια, εκεί ο κόσμος βγαί-
νει στους δρόμους ντυμένοι με ποικίλες 
στολές και διασκεδάζουν με τις οικογέ-
νειές τους, με φίλους και γνωστούς.
Το καρναβάλι έχει τις ρίζες του στα αρ-

χαία χρόνια, στα Διονυσιακά γλέντια, ο 
κόσμος μεταμφιεζόταν, χόρευε και τρα-

γουδούσε προς τιμήν του 
Θεού Διόνυσου.
Τι είναι η Σαρακοστή;
Σαρακοστή είναι οι σα-

ράντα μέρες που μεσολα-
βούν από την Καθαρά Δευ-
τέρα έως το Σάββατο του 
Λαζάρου και την Κυριακή 
των Βαΐων. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου 
ο κόσμος νηστεύει ευλα-
βικά. Η νηστεία συνεχίζε-

ται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδο-
μάδας και τελειώνει μετά την Πασχαλινή 
Αγρυπνία, ξημερώματα της Κυριακής του 
Πάσχα.
Τι καιρό έχει;
Απόκριες έχουμε τον μήνα Φεβρουάριο. 

Ο Φεβρουάριος είναι ο τελευταίος μήνας 
του χειμώνα. Κατά κύριο λόγο έχει κρύο 
αν και οι πρώτες ηλιόλουστες μέρες κά-
νουν την εμφάνισή τους προμηνύοντας 
τον ερχομό της άνοιξης. Σε αρκετές πε-
ριοχές της Ελλάδας, υπάρχει ακόμα χιόνι, 
πάγος και πολύ κρύο.

Η Κυριακή της εβδομά-
δας αυτής, η Κυριακή της 
Αποκριάς ονομάστηκε 
έτσι, επειδή συνηθίζεται 
να μην τρώνε κρέας οι 
Χριστιανοί, δηλαδή «να 
απέχουν από το κρέας». 
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Χρωματίζω το παιδάκι με τον χαρταετό!

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Προσπαθώ να γράψω την παρακάτω λέξη και φράση.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Βάζω στη σειρά τα κομμάτια και φτιάχνω τον κλόουν!
Έπειτα τον χρωματίζω!

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Μετράω τα αντικείμενα και γράφω τον αριθμό στο κουτάκι.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Χρωματίζω τις αποκριάτικες εικόνες.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Ενώνω τα παιδιά με τους χαρταετούς 
και βλέπω αν λείπει ή περισσεύει κάτι. 

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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Χρωματίζω την εικόνα.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Βρίσκω το σωστό δρόμο και βοήθώ το αγοράκι να βρει τον φίλο του.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Βάζω τις παρακάτω λέξεις με αλφαβητική σειρά.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Απόκριες

Χαρταετός

Καθαρά Δευτέρα

Κούλουμα

Φεβρουάριος

Τσικνοπέμπτη

Μασκαράδες

Σαρακοστή

Τριώδιο

Κλόουν

Καρναβάλι

Νηστεία

Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Συμπληρώνω το σταυρόλεξο.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            

1. Γλυκό νηστήσιμο, το τρώμε κυρίως την Καθαρά Δευτέρα.

2. Έτσι ονομάζεται αλλιώς το έθιμο.

3. Έχει ο χαρταετός.

4. Ο εορτασμός της Καθαρά Δευτέρας ονομάζεται και έτσι.

5. Τον πετάμε την Καθαρά Δευτέρα.

6. Είναι φορεσιά με τόξο και φτερά.

7. Η περίοδος κατά την οποία δεν καταναλώνουμε κρέας.

8. Η φορεσιά του μασκαρά αλλιώς.

Γράφω τη λέξη που σχηματίζεται στα πράσινα τετραγωνάκια.

Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φτιάχνουμε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Συμπληρώνω τις λέξεις στο κείμενο:

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            

λιχουδιές, εβδομάδα, νηστεύουν, γιορτή, Καθαρά, κόσμος, έθιμο, Σαρακοστής

Οι Απόκριες είναι ένα χριστιανικό ………… . Κάθε χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο, έχου-

με την προετοιμασία και τη …………… της Αποκριάς. Η περίοδος του Τριωδίου διαρ-

κεί τρεις εβδομάδες. Η κάθε ………………… είναι εξίσου σημαντική και μας οδηγεί όλο 

και πιο κοντά στην Σαρακοστή. Την δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου, την Κρεατι-

νή, έχουμε την Τσικνοπέμπτη, κάθε τέτοια μέρα ο ………………. προτιμά ψητό φαγητό. 

Στους δρόμους, στις γειτονιές, σε κάθε σπίτι οι νοικοκυρές ετοιμάζουν λαχταριστές 

…………………… για τις οικογένειές τους. Μία εβδομάδα μετά έχουμε την …………………… 

Δευτέρα από αυτή τη μέρα και μετά έχουμε την περίοδο της …………………… . Τότε οι 

πιστοί ……………………. και προετοιμάζονται για το Πάσχα. 

Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Ένας χαρταετός πετά στον ουρανό.
Ξεκίνα από το βελάκι και βρες το σωστό δρόμο για να βγεις από τον λα-

βύρινθο. Πρόσεχε … υπάρχουν πολλές παγίδες!

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Μπορείς να βρεις τις 9 λέξεις που κρύβονται παρακάτω;

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Βρίσκω με κάθε γράμμα της λέξης Φεβρουάριος, μία ή δύο λέξεις.
Στη συνέχεια φτιάχνω ένα μικρό κείμενο με τουλάχιστον έξι από αυτές.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

«Ένα αποκριάτικο πρωινό στη στάση του λεωφορείου»

Ένα πρωινό του Φεβρουαρίου στη στάση του λεωφορείου για τον Πειραιά 
περίμεναν 1 κλόουν, 2 πειρατές και 1 μάγισσα. Μόλις ήρθε το λεωφορείο 
χαρούμενοι μπήκαν μέσα για να πάνε στο σχολείο τους. Στην επόμενη στά-
ση επιβιβάστηκαν 7 μάγισσες και 4 ιππότες. Αμέσως μετά όμως κατέβηκε 
1 πειρατής. Στην επόμενη στάση ανέβηκαν στο λεωφορείο 5 πριγκίπισσες, 
3 κλόουν και 9 αρκουδάκια, σε λίγο όμως κατέβηκαν 1 μάγισσα, 1 πριγκίπισ-
σα και 1 ιππότης. Στην επόμενη στάση επιβιβάστηκαν 6 κλόουν, 4 ιππότες, 
3 πειρατές και 2 μάγισσες. Το λεωφορείο άρχισε να γεμίζει, κόσμος όμως 
έμπαινε ακόμα. Στην επόμενη στάση ανέβηκαν 4 πριγκίπισσες, 2 αρκουδά-
κια και 2 ιππότες. Ευτυχώς η επόμενη στάση ήταν και η τελευταία, εκεί 
κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες.

• Μέτρα προσεκτικά και βρες πόσες στάσεις έκανε το λεωφορείο;

• Πόσοι κλόουν ανέβηκαν και πόσοι κατέβηκαν από την τελευταία στάση;

• Πόσοι πειρατές μπήκαν συνολικά στο λεωφορείο;

• Πόσες μάγισσες ανέβηκαν στη δεύτερη στάση; Πόσες βγήκαν στο τέλος;

• Πόσες πριγκίπισσες ανέβηκαν στην τρίτη στάση; Πόσες κατέβηκαν στην 
τελευταία στάση;

• Πόσοι ιππότες βγήκαν στο τέλος από το λεωφορείο;

• Πόσα αρκουδάκια βγήκαν στην τέταρτη στάση και πόσα κατέβηκαν στην 
τελευταία;

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               



76
 περιοδικό SCRIBO - Χειμώνας 2019

Βρίσκω πέντε λέξεις που αρχίζουν από τα παρακάτω γράμματα.

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας      

Συμπληρώνω στις λέξεις του κειμένου τις συλλαβές που λείπουν και 
βάζω τους τόνους.

Ενα ομορφο απογε……μα Παρασκευης ξεκινησαμε όλη η …..κογενεια μαζι, 
να παμε μια εκδρομη. Ηταν το τριημ….ρο της Αποκριας. Την Δευτερα δεν 
εργαζονταν οι γονεις μου, ηταν μια ομορφη ευκ…..ρια να περασουμε τις μερες 
ολοι μαζι.
Π….γαμε σε ενα γραφικο χωριο, ψηλα σε ενα βουνο. Ειχε 
πολλα π….τρινα σπιτια με κατακόκκιν….ς σκεπες. Εκανε λιγο 
κρ….ο, αλλα ο καιρ….ς ηταν ηλιολουστος και μπορουσαμε να  
π…..ξουμε  στην  εξοχη. Μεσα στο χ….ριο  ειχε αρκετες ταβερνες με νοστιμο 
φαγητο. Καναμε βολτες το πρ….ι και το μεσημερι γευματιζαμε σε ομ….ρφα 
μαγαζακια με παραδοσιακη μουσικη και ν….στιμα φαγητα.
Το αγαπημενο μου γευμα ηταν κο….πουλο στο φουρνο με πατατες. Το 
εφτ…..χναν με διαφορα μυρ….δικα και το εψηναν σε ξ….λινο φουρνο. 
Μετα ξεκουραζομασταν για λιγο και το απογευμα παιζαμε στην 
αυλ…. του σπιτιου.
Οταν βραδιαζε καθ….μασταν ολοι κοντα στο τζακι. Ψ….ναμε καστανα και 
κ…..τουσαμε τη φωτια παιζοντας επιτραπ….ζια παιχνιδια. Την Καθαρα 
Δευτερα πηγαμε να π….ταξουμε τον χαρταετ…. μας.
Ηταν ενας ομορφος, πολυχρ….μος με πολυ μακρια ουρα χαρταετος. Το αερακι 
που ειχε εκ…..νη τη μερα μας βοηθησε πολυ. Πεταξε πολυ ψ….λα στον ουρανο 
μεχρι που χαθ….κε απο τα ματια μας.
Αργοτερα πηραμε τον δρ….μο της επιστροφ….ς. Ειμασταν ολοι πολυ 
χαρουμεν….. . 
Θα θυμαμ….. για πολ…. καιρο αυτες τις ομορφες μερες, σε αυτο το μικρ…. 
χωριο. 

Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               

Φεβρουάριος: Φύλλα εργασίας            
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