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1) Καλαμοδεντράκι 

Α’ Τρόποσ 

Θα χρειαςτοφμε: 

Καλαμάκια ςε διάφορα χρϊματα 

Χαρτόνι 

Κόλλα 

Ψαλίδι 

Καταςκευι: 

Κόβουμε ςτενόμακρεσ λωρίδεσ  το χαρτόνι μασ, ϊςτε να αποκτιςει το 

μζγεκοσ που κζλουμε να ζχει το δζντρο μασ! Αφινουμε όμωσ  χϊρο ςτο 

πάνω μζροσ για να  κολλιςουμε το αςτζρι του δζντρου και ςτο κάτω 

μζροσ για τθν βάςθ του. Κόβουμε με τζτοιο τρόπο τα καλαμάκια , ϊςτε 

να βάλουμε τα μεγαλφτερα κάτω και ςιγά – ςιγά , όςο πάμε προσ τα 

πάνω να λεπταίνουν ! .Βάηουμε κάκετα κάποια μικρά κομμάτια από 

καλαμάκια για βάςθ του δζντρου και φτιάχνουμε ζνα αςτζρι που το 

κολλάμε ςτθν κορυφι. Τζλοσ, κα χρειαςτεί να ςτολίςουμε το 

καλαμοδεντράκι. Κα κόψουμε λοιπόν μικρά-μικρά κομματάκια και κα 

τα κολλιςουμε όπου κζλουμε. Το χριςτουγεννιάτικο  δζντρο μασ είναι 

ζτοιμο να ςτολίςει γιορτινά το ςπίτι, το δωμάτιο, το δζντρο μασ!  



Β’ Τρόποσ 

Εδϊ κα χρειαςτοφμε και ζνα ξυλάκι από ςουβλάκι. 

Ραίρνουμε τα καλαμάκια μασ και τα κόβουμε εκ νζου ςε διάφορα 

μεγζκθ. Αφοφ το κάνουμε αυτό , κα ςουβλίςουμε τα καλαμάκια για να 

φτιάξουμε το δζντρο μασ όπωσ ςτθν παρακάτω εικόνα! 

 

Για βάςθ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε καπάκι από ζνα πλαςτικό 

μπουκάλι νερό .  

 



Μποροφμε να ςτολίςουμε το καλαμοδεντράκι μασ είτε με μικρά 

πολφχρωμα κομμάτια από καλαμάκι , είτε με κορδζλεσ ,είτε βάφοντασ 

τα καλαμάκια . 

Βάηουμε τθν φανταςία μασ και ομορφαίνουμε το δεντράκι μασ! 

2) Δζντρο από χαρτόνι   
 

Θα χρειαςτοφμε: 2 χαρτόνια. 

Το ζνα πράςινο που κα είναι το δζντρο μασ , το άλλο ότι μασ αρζςει! 

Κόβουμε το πράςινο χαρτόνι ςε λωρίδεσ με διαφορετικά μεγζκθ. 

Στθ ςυνζχεια με μια απλι κόλα ,κολλάμε τα πράςινα χαρτονάκια ,το 

μεγαλφτερο κάτω και το μικρότερο πάνω . Ζτςι ζχουμε το 

Χριςτουγεννιάτικό μασ δζντρο! 

Μασ μζνει τϊρα να το ςτολίςουμε ! Αυτό γίνεται είτε  ηωγραφίηοντασ , 

είτε με άλλα χαρτόνια , είτε με καλαμάκια, γενικά με ότι κζλουμε και 

ζχουμε ςτο ςπίτι . Φανταςία!! 

3) Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ 
 

 

 



Φτιάξτε Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ για  να τισ μοιράςετε ςτα 

αγαπθμζνα ςασ πρόςωπα ωσ δϊρα, αλλά και ςε αυτοφσ που δεν κα 

δείτε λόγω των ςυνκθκϊν. 

Ιδζεσ για κάρτεσ ςτα παρακάτω βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gxl405Pi9M&ab_channel=Zouzo

uniaTVl%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%C

E%AC 

https://www.youtube.com/watch?v=XEHFJf01kPs&feature=emb_title

&ab_channel=FrishtaDIYCraft 

https://www.youtube.com/watch?v=gVvZzvD8HTs&feature=emb_title

&ab_channel=GuidecentralEnglish 

https://www.youtube.com/watch?v=AfBbZxMI6-

0&feature=emb_title&ab_channel=EasyPeasyandFun 

4) Χιονάνκρωποσ από βαμβάκι  

 Θα χρειαςτοφμε: 3 βαμβάκια , ζνα μικρό ,ζνα μεςαίο και ζνα 

μεγαλφτερο ,απλι κόλα , 2 οδοντογλυφίδεσ ,μικρά κομμάτια χαρτονιοφ 

ι καλαμάκια 

Κολλάμε το μεγάλο βαμβάκι κάτω , το μεςαίο ςτθ μζςθ και το μικρό 

πάνω.  Στθ ςυνζχεια βάηουμε τισ οδοντογλυφίδεσ για  χζρια , τα 

χαρτόνια ι τα καλαμάκια για κουμπιά , λίγο μαλλί για καςκόλ εάν 

ζχουμε , και το καπζλο το ηωγραφίηουμε πάνω ςτο χαρτόνι μασ . 

Ζτοιμοσ ο χιονάνκρωποσ μασ ! Δουλεφουμε με ότι ζχουμε διακζςιμο! 

https://www.youtube.com/watch?v=8gxl405Pi9M&ab_channel=ZouzouniaTVl%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.youtube.com/watch?v=8gxl405Pi9M&ab_channel=ZouzouniaTVl%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.youtube.com/watch?v=8gxl405Pi9M&ab_channel=ZouzouniaTVl%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.youtube.com/watch?v=XEHFJf01kPs&feature=emb_title&ab_channel=FrishtaDIYCraft
https://www.youtube.com/watch?v=XEHFJf01kPs&feature=emb_title&ab_channel=FrishtaDIYCraft
https://www.youtube.com/watch?v=gVvZzvD8HTs&feature=emb_title&ab_channel=GuidecentralEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=gVvZzvD8HTs&feature=emb_title&ab_channel=GuidecentralEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=AfBbZxMI6-0&feature=emb_title&ab_channel=EasyPeasyandFun
https://www.youtube.com/watch?v=AfBbZxMI6-0&feature=emb_title&ab_channel=EasyPeasyandFun


5) Καλτςζνιοσ χιονάνκρωποσ  
 

Υλικά:                                                           Εργαλεία: 

 1 κιλό ρφηι                                 ψαλίδι, κόλλα , κολλθτικι ταινία  

 Κάλτςα      

 Κουμπιά 

 Ρινζηεσ 

 Κόλλα 

 Ύφαςμα 

 Κλωςτι 

 

 
 

Εδϊ κα βρείτε λεπτομερϊσ και βιμα-βιμα τθν καταςκευι του! 

https://youmake.gr/kaltsenios-xionanthrwpos/ 

Και ςε βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=pB4jFqkn8MY&feature=emb_title 

 

 

https://youmake.gr/kaltsenios-xionanthrwpos/
https://www.youtube.com/watch?v=pB4jFqkn8MY&feature=emb_title


6) Γράμμα ςτον Άγιο – Βαςίλθ 

Γράψτε ζνα γράμμα ςτον Άγιο – Βαςίλθ όπου κα του λζτε , πωσ 

περάςατε φζτοσ ! 

Πςα παιδάκια δεν μποροφμε να γράψουμε του ηωγραφίηουμε κάτι! 

 

7) Δείτε μία Χριςτουγεννιάτικθ ταινία 
 

A) Arthur Christmas. Ο Γιοσ του Αϊ Βαςίλη 

  

Περίλθψθ:  Πταν το τζλεια εξοπλιςμζνο επιτελείο του Αϊ-Βαςίλθ ςτον 

Βόρειο Ρόλο ξεχνά να παραδϊςει ζνα παιδικό δϊρο, ο μικρόσ γιοσ του 

αναλαμβάνει να διορκϊςει το λάκοσ με τον παλιό παραδοςιακό, αλλά 

επικίνδυνο πλζον τρόπο. 



 

 

Τrailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbXK5E1OT14&ab_channel=Feelgo

odEntertainment 

 

Β) Το Πολικό Εξπρέσ   
 

Περίλθψθ: Ζνα αγόρι, που δεν είναι ςίγουρο για τθν φπαρξθ ι όχι του 

Αϊ-Βαςίλθ, επιβιβάηεται ςτο μαγικό Ρολικό Εξπρζσ και ταξιδεφει τθν 

παραμονι των Χριςτουγζννων μζχρι τθ χϊρα του ιρωα όλων των 

παιδιϊν. 

https://www.youtube.com/watch?v=qbXK5E1OT14&ab_channel=FeelgoodEntertainment
https://www.youtube.com/watch?v=qbXK5E1OT14&ab_channel=FeelgoodEntertainment


 

Όλθ θ ταινία: https://www.youtube.com/watch?v=gnU2ZxrU-

MM&ab_channel=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%

CF%82%CE%A3%CF%84%CF%81 

 

Γ) Σκρουτζ  

Μα φυςικά δεν κα μποροφςε να λείπει από τθν μικρι , αυτι λίςτα θ 

‘’Χριςτουγεννιάτικθ Ιςτορία’’ , με πρωταγωνιςτι τον Εμπενίηερ 

Σκρουτη 

https://www.youtube.com/watch?v=gnU2ZxrU-MM&ab_channel=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%A3%CF%84%CF%81
https://www.youtube.com/watch?v=gnU2ZxrU-MM&ab_channel=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%A3%CF%84%CF%81
https://www.youtube.com/watch?v=gnU2ZxrU-MM&ab_channel=%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%A3%CF%84%CF%81


Λίςτα με ταινίεσ, με τον Σκρουτη , ςτο youtube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=+%CF%83%CE%BA%C

F%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6 

8) Χριςτουγεννιάτικεσ χιονόμπαλεσ  

Φτιάξτε ολομόναχοι τισ δικζσ χιονόμπαλεσ , πάρα  πολφ εφκολα. 

Τι κα χρειαςτοφμε: 

1. Μια μικρι φιγοφρα, ότι κζλετε, ζνασ μικροφλθσ Αϊ-Βαςίλθσ, 
χιονάνκρωποσ ι ζνα δεντράκι. 
2. Μια κόλλα ιςχυρι και ανκεκτικι ςτο νερό , μια οποιαδιποτε κόλα με 
ζνδειξθ ‘’ιςχυρι’’ μασ κάνει.  
3. Glitter ι κομματάκια φελιηόλ ι ςυνκετικό ψεφτικο χιόνι ι βαμβάκι 
4. Ζνα βάηο με το καπάκι  του 
5. Νερό αποςταγμζνο ι νερό βρφςθσ (Βρίςκεται ςτο ςοφπερ μάρκετ, 
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε και νερό τθσ βρφςθσ, όμωσ μετά από λίγο 
καιρό πολφ πικανό να εμφανίςει άλατα ςτο βάηο ) 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Βάλτε κόλλα ςτο καπάκι και τοποκετιςτε τθ φιγοφρα ςτθ μζςθ. 
Αφιςτε το να ςτεγνϊςει πολφ καλά. 

2. Γεμίςτε τον πάτο του βάηου με glitter ι φελιηόλ ι ςυνκετικό χιόνι 
ι βαμβάκι και βάλτε νερό. 

3. Αφοφ ςτζγνωςε θ φιγοφρα καλά, βάλτε μπόλικθ κόλλα γφρω 
γφρω από το καπάκι. Κλείςτε πολφ ςφιχτά το βάηο. 

4. Ζτοιμθ θ δικιά μασ χιονόμπαλα!  

https://www.youtube.com/results?search_query=+%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6
https://www.youtube.com/results?search_query=+%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6


9) Χριςτουγεννιάτικεσ μπάλεσ με κουμπιά 

Θα χρειαςτοφμε: 

 1)μπάλεσ από φελιηόλ 

2)κουμπιά ςε διάφορα χρϊματα 

3)πινζηεσ (Προςοχι! Μόνο οι ενιλικοι κα χειριςτοφν τισ πινζηεσ!) 
 
4)κορδζλεσ ςε διάφορα χρϊματα 

Διαλζξτε τα κουμπιά που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. 

Τοποκετιςτε τα κουμπιά πάνω ςτισ μπάλεσ και περάςτε τισ καρφίτςεσ 
ςτισ τρυποφλεσ που ζχουν ςτθν μζςθ, ϊςτε να τρυπιςουν το φελιηόλ 
και να μείνουν πάνω του. Συνεχίςτε, αλλάηοντασ κάκε τόςο μζγεκοσ 
κουμπιϊν μζχρι να καλυφκεί ολόκλθρθ θ μπάλα. 

Δζςτε με μια κορδελίτςα πάνω ςτθν μπάλα και κρεμάςτε ςτο δζντρο. 

 



10) Χιονονιφάδεσ από καλαμάκι 

Θα χρειαςτοφμε: 

1) Καλαμάκι  

2) Χαντροφλεσ ςε ςχζδιο και χρϊμα τθσ επιλογισ ςασ ,αρκεί να είναι 

λίγο πιο μεγάλεσ από το καλαμάκι. 

3) Ψαλίδι 

4) Κόλα 

 
Με τθν βοικεια του ψαλιδιοφ κόβουμε δφο κομματάκια 
καλαμάκι , φψουσ 5 εκατοςτϊν τα οποία τα ενϊνουμε 
ςχθματίηοντασ το γράμμα Χ. 
Στθ ςυνζχεια κόβουμε ζνα καλαμάκι φψουσ 8 εκατοςτϊν. Το 
οποίο το κολλάμε εκεί που ενϊνονται τα άλλα δφο ,δθλαδι ςτθ 
μζςθ 
Τζλοσ κολλάμε τισ χαντροφλεσ μασ πάνω ςτα καλαμάκια και 
ζχουμε ζτοιμθ τθν νιφάδα μασ. 
TIP: Αν πάρουμε μία κλωςτι και τθν κολλιςουμε ςτο πάνω μζροσ 
τθσ νιφάδασ μασ, ςχθματίηοντασ ζνα Ο, ουςιαςτικά τθν 
μετατρζπουμε ςε μια νιφάδα – ςτολίδι για το δζντρο μασ! 
 

 
 
 
 

 



11) Άγιοσ Βαςίλθσ από πλαςτικά πιάτα 

 
Θα χρειαςτοφμε: 
 
1) χάρτινα πιάτα ι πλαςτικα 

) χαρτόνι 

3) κόλλα  

4) ματάκια 

5) πομ πομ ι βαμβάκι που κα το 

βάψουμε 

6) βαμβάκι 

7) μαρκαδόρουσ , ξυλομπογιζσ ι ότι 

ζχουμε 

Βάφουμε το πιάτο με μπεη  ι ροη 
χρϊμα , ότι ταιριάηει ςε χρϊμα 
δζρματοσ. Στθ ςυνζχεια κολλάμε τα μάτια του Άγιου Βαςίλθ ι τα 
ηωγραφίηουμε , το ίδιο φυςικά κάνουμε και με το υπόλοιπο πρόςωπο , 
φρφδια , ςτόμα. Με ζνα χαρτόνι φτιάχνουμε το ςκουφί του και το 
κολλάμε ςτθν κορυφι του πιάτου  και  το πομ-πομ το βάηουμε για μφτθ 
. Τζλοσ το βαμβάκι το κολλάμε για το μοφςι του και είμαςτε ζτοιμοι! 



12) Χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια από καμζνεσ λάμπεσ 

 

Τι κα χρειαςτοφμε: 

- Λάμπεσ  
- Χρυςόςκονθ (ςε διάφορα χρϊματα)  
- Κόλλα Mod Podge γυαλιςτερι ι τφπου ατλακόλ  
- Ρινζλο ςφουγγαράκι  

Απλϊνουμε κάτω από εκεί που κα δουλζψουμε χαρτί για να μθν 
λερϊςουμε. Στθ ςυνζχεια βάηουμε μπόλικθ κόλλα ςτο ςφουγγαράκι 
μασ και τθν απλϊνουμε πάνω ςτθ λάμπα.  Αφοφ γίνει αυτό ρίχνουμε 
μπόλικθ χρυςόςκονθ πάνω ςτθ λάμπα , ϊςτε να μθν αφιςουμε κενά. 
Στερεϊνουμε κάπου τθ λάμπα να ςτεγνϊςει και είναι ζτοιμθ!  



13) Χριςτουγεννιάτικα παιδικά βιβλία 

Α) Το βιβλίο των δικών ςου Χριςτουγέννων 

Χαρίτοσ Κυριάκοσ 

 

 

Μα ποφ πιγαν ο Αϊ-Βαςίλθσ, οι τάρανδοι, ο χιονάνκρωποσ, το ζλατο και 
όλοσ ο κίαςοσ των Χριςτουγζννων; Τι κάνει αυτόσ ο μικροφλθσ 
κοκκινολαίμθσ, μαηί με μια κοφκλα παλιά, ζνα κεράκι, μια οικογζνεια 
μυρμθγκιϊν, ζναν ταξιδευτι πιγκουίνο και τόςουσ άλλουσ παράξενουσ 
χαρακτιρεσ; Τι ςυμβαίνει επιτζλουσ μζςα ς' αυτό το μικρό βιβλίο; 
Άνοιξε τισ ςελίδεσ και κα δεισ... Μςωσ μζςα βρεισ τα δικά ςου 
Χριςτοφγεννα. 

Διάβαςε το βιβλίο: 
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip42/Default.html 
 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip42/Default.html


Β) Η μαγεία των Χριςτουγέννων 

 Rod Green 

 

 

Βιβλίο που φζρνει τον Άγιο Βαςίλθ ολοηϊντανο ςτθν οκόνθ ςου! Σε 

αυτό το εκπλθκτικό βιβλίο με τθ μοναδικι εικονογράφθςθ, ο Αϊ-

Βαςίλθσ κα ςε ξεναγιςει ςε κάκε γωνιά του ςπιτιοφ του και κα ςου 

μάκει όλα του τα μυςτικά. 

Διάβαςε το βιβλίο: 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip10/Default.html 

 

Γ) Ο καλικάντζαροσ που έχαςε το δρόμο  

Βαγγζλθσ Ταςιόπουλοσ 

Μια νφχτα ο καλικάντηαροσ φόρεςε τθ ςκοφφια του ανάποδα κι άφθςε 

πίςω του τθν Καλικαντηαροπολιτεία. Ικελε, λζει να γνωρίςει τον επάνω 

κόςμο. Βαρζκθκε να κόβει το δζντρο που κρατάει τθ γθ. Αυτόσ ιταν 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip10/Default.html


γεννθμζνοσ για ςπουδαία κατορκϊματα. Άλλωςτε χωρίσ περιπζτειεσ τι 

αξία ζχει θ ηωι; 

 
 

Διάβαςε το βιβλίο: 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html 

 

 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html


14) Χριςτουγεννιάτικα θλεκτρονικά παιχνίδια 
 

Α) Για τισ μικρότερεσ τάξεισ: 

 

Ξυρίηουμε τον Άγιο Βαςίλθ   

https://santatracker.google.com/santaselfie.html 

 

Δθμιουργοφμε Ξωτικά   

https://santatracker.google.com/elfmaker.html?elf=MCwwLDAsMCwwL

DAsMCx8LHNraW4zLGJsb25kZSxncmVlbixncmF5LHB1cnBsZSxjeWFuLGd

yZWVu 

 

Χρωματίηουμε Χριςτουγεννιάτικεσ μπάλεσ  

https://santatracker.google.com/seasonofgiving.html 

 

Αναηθτϊντασ τον Άγιο Βαςίλθ   

https://santatracker.google.com/santasearch.html 

 

https://santatracker.google.com/santaselfie.html
https://santatracker.google.com/elfmaker.html?elf=MCwwLDAsMCwwLDAsMCx8LHNraW4zLGJsb25kZSxncmVlbixncmF5LHB1cnBsZSxjeWFuLGdyZWVu
https://santatracker.google.com/elfmaker.html?elf=MCwwLDAsMCwwLDAsMCx8LHNraW4zLGJsb25kZSxncmVlbixncmF5LHB1cnBsZSxjeWFuLGdyZWVu
https://santatracker.google.com/elfmaker.html?elf=MCwwLDAsMCwwLDAsMCx8LHNraW4zLGJsb25kZSxncmVlbixncmF5LHB1cnBsZSxjeWFuLGdyZWVu
https://santatracker.google.com/seasonofgiving.html
https://santatracker.google.com/santasearch.html


Ταίριαξε χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια   

https://santatracker.google.com/matching.html 

 

Ηωγραφίηουμε Χριςτοφγεννα   

https://santatracker.google.com/santascanvas.html 

 

Βρεσ τα κρυμμζνα δϊρα  

https://www.abcya.com/games/christmas_hunt 

 

Διακόςμθςε το ςπίτι με χριςτουγεννιάτικα φωτάκια   

https://www.abcya.com/games/kindergarten_christmas_lights 

 

Σοφπερ Άγιοσ Βαςίλθσ   

https://www.abcya.com/games/super_santa 

 

Στόλιςε ζνα Χριςτουγεννιάτικο δζντρο ςτο ςαλόνι   

https://www.abcya.com/games/make-a-christmas-tree 

 

Φτιάξε ζνα μπιςκοτόςπιτο   

https://www.abcya.com/games/kids_make_a_gingerbread_house 

 

Στόλιςε χριςτουγεννιάτικο δζντρο ςτο δάςοσ   

https://www.abcya.com/games/make-a-christmas-tree 

 

Β) Για μεγαλύτερεσ τάξεισ 

ίξε τα δϊρα ςτισ καμινάδεσ  

https://santatracker.google.com/presentdrop.html 

 

Οδθγοφμε το ζλκθκρο του Άγιου Βαςίλθ με εντολζσ πλακιδίων   

https://santatracker.google.com/codelab.html 

  

 

https://santatracker.google.com/matching.html
https://santatracker.google.com/santascanvas.html
https://www.abcya.com/games/christmas_hunt
https://www.abcya.com/games/kindergarten_christmas_lights
https://www.abcya.com/games/super_santa
https://www.abcya.com/games/make-a-christmas-tree
https://www.abcya.com/games/kids_make_a_gingerbread_house
https://www.abcya.com/games/make-a-christmas-tree
https://santatracker.google.com/presentdrop.html
https://santatracker.google.com/codelab.html


Σκι Ξωτικϊν   

https://santatracker.google.com/elfski.html 

 

Βάλε τα δϊρα ςτον ςάκο του Άγιου Βαςίλθ χρθςιμοποιϊντασ ιμάντεσ 

και ελατιρια   

https://santatracker.google.com/presentbounce.html 

 

Λςορροπία με χριςτουγεννιάτικεσ ηαχαρωτζσ μπάλεσ   

https://santatracker.google.com/gumball.html 

 

Δθμιουργοφμε το δικό μασ χιονιςμζνο χριςτουγεννιάτικο χωριό   

https://santatracker.google.com/snowbox.html 

 

Χριςτουγεννιάτικθ Ηωγραφομαχία   

https://santatracker.google.com/speedsketch.html 

 

Χριςτουγεννιάτικθ Ηάχαρθ   

https://santatracker.google.com/elfski.html
https://santatracker.google.com/presentbounce.html
https://santatracker.google.com/gumball.html
https://santatracker.google.com/snowbox.html
https://santatracker.google.com/speedsketch.html


https://www.abcya.com/games/sugar_sugar_christmas 

 

Ταίριαςμα ςτολιδιϊν   

https://www.abcya.com/games/ball_ornaments_puzzle 

 

Πθγι: 
https://e-paideia.org/2019/12/20/christoygenniatikes-drastiriotites/ 

 

15) Χριςτουγεννιάτικοσ τροχόσ με κινιςεισ 

 Ιρκε θ ϊρα για χριςτουγεννιάτικθ γυμναςτικι !!! 

Γφριςε τον τροχό και ακολοφκθςε τισ εντολζσ. .. 

για να παίξεισ πάτα ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://wheelofnames.com/view/el/tzp-pjx/ 

 

https://www.abcya.com/games/sugar_sugar_christmas
https://www.abcya.com/games/ball_ornaments_puzzle
https://e-paideia.org/2019/12/20/christoygenniatikes-drastiriotites/
https://wheelofnames.com/view/el/tzp-pjx/


16) Χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα 
 

 

 

Αυτι είναι μια απλι ςυνταγι για να ετοιμάςετε περίπου 40 
μπιςκοτάκια, τα οποία κα γίνουν τα αγαπθμζνα ςασ και τα φετινά 
Χριςτοφγεννα! 

Θα χρειαςτείτε: 

100 γρ βοφτυρο, 100 γρ ηάχαρθ, 1 αυγό, 280 γρ αλεφρι για όλεσ τισ 
χριςεισ, 1 βανίλια, ½ κουταλάκι αλάτι και 1 κουταλάκι μπζικιν 
πάουντερ. Φροντίςτε όλα τα υλικά να είναι ςε κερμοκραςία δωματίου. 

Αρχικά βάλτε το φοφρνο να προκερμανκεί ςτουσ 180ο. 

Χτυπιςτε πρϊτα ςτο μίξερ το βοφτυρο με τθ ηάχαρθ για 3-4 λεπτά, και 
μετά ρίξτε το αυγό, ςυνεχίηοντασ το χτφπθμα για 2-3 λεπτά. 

ίξτε μετά το αλεφρι, και τα υπόλοιπα υλικά. 



Αλευρϊςτε τον πάγκο τθσ κουηίνασ κι ακουμπιςτε τθ ηφμθ. Στρϊςτε τθ 
με ζναν πλάςτθ και χρθςιμοποιιςτε κουπ πατ – φορμάκια για να 
κόψετε τθ ηφμθ ςε ςχζδια: ζλατο, χιονάνκρωπο, αςτζρι κλπ. 

Φροντίςτε κάκε κομμάτι – μπιςκότο να ζχει πάχοσ μιςοφ 
εκατοςτοφ περίπου. 

Κατόπιν απλϊςτε λαδόκολλα ςε μία ςχάρα και τοποκετιςτε πάνω τα 
μπιςκότα. 

Βάλτε τα ςτο φοφρνο και ψιςτε τα για 10’ ςτουσ 170ο – μζχρι να 
ροδίςουν οι άκρεσ. 

Αφοφ κρυϊςουν μπορείτε να τα διακοςμιςετε με γλάςο, ηαχαρόπαςτα,  

τρουφάκια ι ςοκολάτα λιωμζνθ. 

 

Ρθγι: www.infokids.gr 

 

 

 

www.infokids.gr


17) Σοκολατζνια τρουφάκια 
 

Ζψαχνεσ μια εφκολθ και νόςτιμθ ςυνταγι για να τθ φτιάχνεισ ό,τι ϊρα 

τθσ θμζρασ κεσ, για να τθ λατρζψουν μικροί και μεγάλοι; 

Τρουφάκια ςοκολάτασ  για ςζνα και τουσ αγαπθμζνουσ ςου. Ασ 

ξεκινιςουμε! 

 

 

Υλικά: 

 2 φλιτηάνια κουβερτοφρα ςε ςταγόνεσ ι 3-4 κουταλιζσ τθσ 

ςοφπασ κακάο χωρίσ ηάχαρθ 

 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ βοφτυρο 

 1 κουτί ηαχαροφχο γάλα 

 Ζνα πακζτο μπιςκότα πτι μπερ 

 Τροφφα ι κακάο  για το παςπάλιςμα 

 

Εκτζλεςθ ςυνταγισ: 

Σε κατςαρόλα και ςε μζτρια φωτιά αναμειγνφετε τθν κουβερτοφρα ι το 

κακάο, το βοφτυρο και το ηαχαροφχο γάλα. Ανακατεφετε ςυνεχϊσ 



για περίπου 10 λεπτά μζχρι να πιξει το μείγμα και ρίχνετε τα 

κρυμματιςμζνα μπιςκότα. 

Κατεβάηετε απ' τθ φωτιά και αφινετε το μείγμα να κρυϊςει πολφ καλά 

για να πλάκεται (μπορείτε να το βάλετε ςτο ψυγείο). Ρλάκετε 

μικρζσ μπαλίτςεσ, τισ περνάτε από τθν τροφφα, ι το κακάο, και τισ 

βάηετε ςε χάρτινεσ κικεσ.  

Διατθροφνται πάντα ςτο ψυγείο.  

 

 

Ραρακολοφκθςε το παρακάτω βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iku273cR6_I 

 

Καλι επιτυχία! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iku273cR6_I


 

 

 

 

 

 

 

 

 


