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Διαθεματικό  σχέδιο  εργασίας 

“Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα’' 
 

Φάση 1η: Προβληματισμός – Επιλογή θέματος 

Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το 
καταλάβουμε η πόλη και τα σπίτια  θα αρχίσουν να στολίζονται γιορτινά, τα παιδιά θα 
μπαίνουν όλο και πιο πολύ στο κλίμα των εορτών και θα είναι πρόθυμα να ασχοληθούν με 
κάθε δραστηριότητα σχετική με  την γιορτή των  Χριστουγέννων.  

Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια των μαθημάτων τους όλα τα εκπαιδευτήρια (κάθε τύπου) 
κάθε χρόνο προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούργιο χωρίς όμως να ξεφεύγουν και από το 
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν.  

Έχοντας αυτά στο μυαλό μας, και αφού εξετάσαμε για πολλές ώρες τα προγράμματα και τα 
βιβλία των παιδιών καταλήξαμε στις προτάσεις που ακολουθούν και παρουσιάζονται 
αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.  

Καθώς τα μαθήματα της Γλώσσας όλων των τάξεων για τις ενότητες αυτές δεν ζητούν να 
ασχοληθούν τα παιδιά με γραμματικά φαινόμενα, αλλά κυρίως με τα ήθη και τα έθιμα των 
ημερών αυτών στην πατρίδα μας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, το υλικό είναι σε πολλά 
σημεία κοινό για όλες τις τάξεις και αφορά κάθε μορφής εκπαιδευτήρια (σχολεία, ΚΕΣ, 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών κλπ). Ο εισηγητής απλά καλείται να ελέγξει το υλικό και να 
επιλέξει εκείνο που θεωρεί κατάλληλο για τους μαθητές του.  

Φάση 2:  Διαμόρφωση  σχεδίου  εργασίας 

Α. Σκοπός του Σχεδίου Εργασίας: Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι η γνωστική,   
συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική προσέγγιση του θέματος. 

Β. Διδακτικοί  στόχοι  

Να γνωρίσουμε το ιστορικό και θρησκευτικό νόημα της γιορτής. 

Να προσεγγίσουμε τη Θεία Γέννηση και τα σχετικά έθιμα μέσα από την τέχνη. 

Να διαβάσουμε, να γράψουμε και να επεξεργαστούμε λογοτεχνικά κείμενα  και ποιήματα 
σχετικά με το θέμα. 

Να ασχοληθούμε με τα ήθη και έθιμα  των ημερών  αυτών στην Ελλάδα, αλλά και τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Να ετοιμάσουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και διακοσμητικές κατασκευές  για την τάξη μας 
και το σπίτι μας. 

Να κατακτήσουμε βασικές δεξιότητες πληροφορικής σε διαφορετικά μαθησιακά 
αντικείμενα. 

Να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε. 

Γ. Μέθοδοι  υλοποίησης  του  Σχεδίου  Εργασίας 

Ομαδοσυνεργατική: Για την υλοποίηση του προγράμματος μπορούν να συνεργαστούν 
μαθητές μιας ή και περισσοτέρων τάξεων σε ομάδες. Ο ρόλος του εισηγητή θα είναι  
συντονιστικός και εμψυχωτικός. 
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Βιωματική: Τα παιδιά καλούνται να προβληματιστούν, να συζητήσουν, να  
δραστηριοποιηθούν, να συγκεντρώσουν και συστηματοποιήσουν πληροφορίες και να ζήσουν  
με ενθουσιασμό όλη τη διαδικασία. 

Διαθεματική: Τα παιδιά και οι εισηγητές καλούνται να εντοπίσουν σε όλα τα βιβλία τους τις 
ενότητες τις σχετικές με το θέμα μας και μαζί με τα παιδιά να αξιοποιήσουν όλο το υλικό 
που τους προσφέρεται.  

Δ. Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση  του  προγράμματος αρχίζει περίπου στα μέσα Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται 
μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Φάση 3: Οι δραστηριότητες  

 

Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν από την αρχική σελίδα των Χριστουγέννων 

http://www.schoolessons.gr/data-general/chr-2010-2/index.htm  

Κάνοντας κλικ στις εικόνες βλέπετε τα ηλεκτρονικά βιβλία κάθε ενότητας. Ακολουθήστε τις 
υπερσυνδέσεις πάνω και κάτω από τις εικόνες για τις δραστηριότητες. 

Τα λογισμικά που θα χρειαστείτε είναι: Flash Player, Acrobat Reader, Java, πρόγραμμα 
αποσυμπίεσης αρχείων (RAR, 7zip …). Είναι όλα ελεύθερα και μπορείτε να τα «κατεβάσετε» 
και να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας πολύ εύκολα. 

Όλα τα αρχεία ανοίγουν σε νέα καρτέλα, την οποία θα πρέπει να κλείνετε όταν τελειώνετε με 
τις δραστηριότητες της. 

Τα αρχεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους μαθητές είναι τα πρότυπα των 
εφαρμογών.  

Τα ηλεκτρονικά βιβλία στο κάτω μέρος αριστερά έχουν μικρή γραμμή 
εργαλείων η ο οποία περιλαμβάνει τα εργαλεία για την εμφάνιση σε 
πλήρη οθόνη, το ζουμ σε συγκεκριμένα σημεία και το μεγαφωνάκι για 

τον ήχο. Όλα έχουν μουσική υπόκρουση. 

Δημιουργήστε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε εκεί όλα τα 
αρχεία που θα επιλέξετε να «κατεβάστε». 

Δείτε στις επόμενες σελίδες αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (σελίδα Επικοινωνίας ή Live chat) 
για διευκρινήσεις.  
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Επίπεδο 1ο: Νηπιαγωγείο και μικρές τάξεις δημοτικού σχολείου 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιείται on line. Οι μαθητές με την βοήθεια του εκπαιδευτικού 
συνδέονται στην σελίδα Χριστούγεννα της www.schoolessons.gr > Μαθήματα μικρών 
τάξεων και επιλέγουν από τις προτεινόμενες ενότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Γλώσσα: Γράφω τις πρώτες Χριστουγεννιάτικες λέξεις και προτάσεις μου. Συμπληρώνουμε 
τα πλαίσια στις διαφάνειες όπως αυτές παρουσιάζονται εδώ.    
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2. Μελέτη: Μαθαίνω για τα Χριστούγεννα 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται on line. Οι μαθητές με την βοήθεια του εκπαιδευτικού 
συμπληρώνουν τα πλαίσια στην δεύτερη διαφάνεια με τις απαντήσεις από το βιβλίο της 
Μελέτης Α΄ τάξης.  

Στην διαφάνεια 3 συναντούν την Τατιάνα, ένα κοριτσάκι από την Ουκρανία και μαζί της 

 ξεφυλλίζουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όπου βλέπουν πως γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε 
όλο τον κόσμο, 

 συνδέονται στο ίντερνετ και με την βοήθεια ενός μεγαλύτερου διαβάζουν και μαθαίνουν 
για τα Χριστούγεννα, 

 ανοίγουν το αρχείο gramma.dot και στέλνουν ένα γράμμα σε δυο παιδάκια στην 
Ουκρανία για να τα ρωτήσουν πως περνούν εκεί τα Χριστούγεννα. 

Στην διαφάνεια 4  

 Συνδέονται με την βοήθεια ενός μεγαλύτερου στο ίντερνετ και μαθαίνουν τα πάντα για τα 
κάλαντα και κάνουν κλικ στις περιοχές με την επισήμανση για να ακούσουν κάλαντα απ’ 
όλη την Ελλάδα. 

 Ανοίγουν το φύλλο εργασίας «Ένας πίνακας μιλάει», παρατηρούν το έργο του Ν. Λύτρα 
Τα κάλαντα και απαντούν στις ερωτήσεις. Το φύλλο εργασίας είναι κατάλληλο και για 
μεγαλύτερα παιδιά. 

 

3. Μαθηματικά: Αριθμοί, σειροθετήσεις και σχήματα.  

 

Όλες οι δραστηριότητες γίνονται με τη Ζωγραφική των windows.  

Ο εισηγητής  αποθηκεύει τα αρχεία στους υπολογιστές των μαθητών και επιλέγει ποια θα 
χρησιμοποιήσει. Βοηθά τα παιδιά να τα ανοίξουν με τη Ζωγραφική (δεξί κλικ στο κλειστό 
αρχείο > άνοιγμα με > ζωγραφική).   

Τα αρχεία με τις σειροθετήσεις (pattern.png) δίνουν την ευκαιρία να διδαχθούν οι μικροί 
μαθητές τις δεξιότητες της αντιγραφής και της επικόλλησης.  
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4. Ζωγραφική - Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα.  

Από τις δραστηριότητες που είναι σχετικές με τα χριστουγεννιάτικα δένδρα επιλέξτε τον 
φάκελο Επίπεδο 1 και αποθηκεύστε το περιεχόμενο του στους υπολογιστές των μαθητών. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι στον φάκελο (chr-prejunior.pdf) 

5. On line κουίζ – Επίπεδο 1ο  

Α. Για τους μαθητές Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού Χριστουγεννιάτικο πάζλ και παιχνίδι 
με ζευγάρια. 

 Πλοηγηθείτε στα παιχνίδια από την μπάρα στο μέρος της οθόνης. 

Β. Για τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου  

 Βρίσκω τις λέξεις. 
 Βρίσκω τις χιονο …σύνθετες λέξεις. 

 
 

Επίπεδο 2ο: Μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου 

1. Τετάρτη τάξη  

Στην φάτνη της Βηθλεέμ τη νύχτα που γεννηθηκε ο Χριστός (H Θεία Γέννηση) 

(Γλώσσα – Θρησκευτικά) 

Ξεφυλλίζουμε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τα έργα διαφόρων ζωγράφων με θέμα τη Γέννηση 
και ζωγραφίζουμε τα δικά μας έργα  

Διαλέγουμε μια από τις 3 εικόνες και αφού την ανοίξουμε με τη ζωγραφική (δεξί κλικ > 
άνοιγμα με >  Ζωγραφική) τη χρωματίζουμε σε ένα από τα στυλ ζωγραφικής που είδαμε.  

Σημ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοικτά τα ηχεία για να ακούσετε τον ύμνο των 
Χριστουγέννων. Χρησιμοποιήσετε στην μπάρα του ηλεκτρονικού βιβλίου το κουμπί 
για πλήρη προβολή. 

Διαλέγουμε μια από τις εικόνες 
που ζωγραφίσαμε και με 
αντιγραφή και επικόλληση την 
τοποθετούμε σε ένα κενό 
έγγραφο.  

Γράφουμε με δικά μας λόγια 
την ιστορία της Γέννησης του Χριστού. 
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2. Κάλαντα 

Ακολουθούμε τον σύνδεσμο Κάλαντα από την κεντρική Χριστουγεννιάτικη σελίδα και: 

 απαντάμε σε σχετικές ερωτήσεις,  
 ακούμε τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας  
 διαβάζουμε στο ίντερνετ πληροφορίες για το έθιμο αυτό, 
 ανοίγουμε το φύλλο εργασίας «Ένας πίνακας μιλάει» και απαντάμε στις ερωτήσεις. 

 

 

 

3. Οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες  

Ακολουθούμε τον σύνδεσμο Κάρτες από την κεντρική Χριστουγεννιάτικη σελίδα και: 

 διαβάζουμε για την πρώτη Χριστουγεννιάτικη κάρτα, 
 δημιουργούμε δικές μας κάρτες με διάφορες τεχνικές, 
 στέλνουμε ηλεκτρονικές κάρτες, 

 

 

4. Βασιλόπιτες!!! 

Διαβάστε για τη Βασιλόπιτα στην Ελληνική παράδοση στην wikipedia. 

Συνταγές για γλυκά Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα βρείτε πολλές 
και στην σελίδα  
http://christmas.pathfinder.gr/recipes/sweets/574098.html  

Ζητήστε από τα παιδιά να αντιγράψουν τις συνταγές στο τετράδιο τους ή 
στον υπολογιστή με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. 

 

2. Πέμπτη τάξη  

 Εισαγωγή: Τα Χριστούγεννα. Για τη σημασία και το νόημα της εορτής των 
Χριστουγέννων ρίξτε μια ματιά στο Ορθόδοξο wiki (Χριστούγεννα). 
 

 Χριστουγεννιάτικο δώρο. Η ιστορία του Άντη. Το pdf αρχείο περιλαμβάνει την 
ανάλυση του σχετικού μαθήματος. 
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 Χριστουγεννιάτικες κάρτες: Το θέμα έχει καλυφθεί στις προηγούμενες σελίδες. 
 

 Φρικαντέλα, η μάγισσα … και τα κάλαντα. Το θέμα έχει καλυφθεί στις 
προηγούμενες σελίδες. 
 

 Τα Χριστούγεννα στον κόσμο. Ακολουθούμε τον σύνδεσμο «Χριστούγεννα στις 
γειτονιές του κόσμου» από την κεντρική Χριστουγεννιάτικη σελίδα και: 

o Ξεφυλλίζουμε το εικονοβιβλίο.  
o Παίρνουμε μέρος στην δραστηριότητα αναζήτησης «Ο γύρος του κόσμου με 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα».  
 Χριστουγεννιάτικα γλυκά. Το θέμα έχει καλυφθεί στις προηγούμενες σελίδες 

 
3. Έκτη τάξη  
 
 Κάλαντα. Το θέμα έχει καλυφθεί στις προηγούμενες σελίδες. 

 
 Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή: Το θέμα με τις 

Χριστουγεννιάτικες κάρτες έχει ήδη καλυφθεί.  
Στο μάθημα αυτό καλούνται οι μαθητές να γράψουν κάρτες με 
διαφορετικούς παραλήπτες. 

 
 Χρησιμοποιήστε τα πρότυπα του Ms Publisher δίνοντας την 
ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με ένα ακόμη 
πρόγραμμα.  
 

 Δημιουργία φυλλαδίου με θέμα τα έθιμα των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  

Χρησιμοποιήστε το έτοιμο πρότυπο Φυλλάδιο Εορτών, ή 
ξεκινήστε ένα νέο χρησιμοποιώντας ένα από τα προτεινόμενα 
σχέδια του Ms Publisher. 
 

Ξεκινήστε με τις δραστηριότητες αναζήτησης στο ίντερνετ.  

Καταγράψτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας στα  έντυπα Χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις και Ο γύρος του κόσμου με Χριστουγεννιάτικα έθιμα. 
Ανοίξτε το Φυλλάδιο εορτών και δημιουργήστε τη δική σας εφημερίδα. 
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 Δημιουργώ τα δικά μου παραμύθια 
Χρησιμοποιήστε τα αρχεία που θα βρείτε στο συμπιεσμένο φάκελο paramythia.zip για να 
δημιουργήσετε τα δικά σας βιβλία με παραμύθια.  
o Παραμύθι 1: Στο καταφύγιο της καφέ αρκούδας. Ανοίξτε με τον κειμενογράφο το 

σχετικό αρχείο και μορφοποιήστε το κείμενο έτσι ώστε να προκύψει ένα παραμύθι. 
Τραβήξτε και τοποθετήστε όπου εσείς νομίζετε τις εικόνες που βρίσκονται το τέλος του 
κειμένου. Πρέπει να ταιριάζουν με το κείμενο δίπλα στο οποίο θα μπουν. 

o Παραμύθι  2: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ακολουθήστε παρόμοια διαδικασία και γι 
αυτό το παραμύθι, αλλά στο λογισμικό παρουσιάσεων. 

o Παραμύθι 3: Ο μικρούλης Αι-Βασίλης. Το σχετικό αρχείο θα το βρείτε στην σελίδα με 
τις δραστηριότητες για τον Αι-Βασίλη. Υπάρχει και έτοιμο δείγμα εργασίας μαθητή. 

 
 On line σταυρόλεξα: Για τα παιδιά των μεγαλυτέρων τάξεων. 

 
 Άγιος Βασίλης έρχεται 

 
Ξεκινήστε από την κεντρική Χριστουγεννιάτικη σελίδα της 
schoolessons.gr  και μέσω του συνδέσμου Αι-Βασίλης έρχεται 
μεταφερθείτε στην σχετική σελίδα.  
 
 
 

 
Ακολουθήστε τους συνδέσμους και  

 Ξεφυλλίστε  το ηλεκτρονικό βιβλίο 
 Διαμορφώστε το παραμύθι (βλ. και προηγούμενη σελίδα) 
 Αναζητήστε  πληροφορίες στο ίντερνετ και βοηθήστε την κα Αι-Βασίλη να διαλέξει το 

νέο κουστούμι του συζύγου της.  
 Ζωγραφίστε τον δικό σας Αι-Βασίλη. 
 Εεε…. Τόσο κόπο κάνατε! Παίξτε και λιγάκι:  

Παίζω με τον Αι-Βασίλη http://www.aivasilis.eu/  

Και στην σελίδα με την Πληροφορική της Schoolessons > Παίζουμε. 

Φάση 4       

Ολοκλήρωση του Σχεδίου  Εργασίας – Παρουσίαση  

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  δραστηριοτήτων  οι  μαθητές  μπορούν να παρουσιάσουν  την  
δουλειά τους  στις γιορτές του σχολείου. Όλες  οι  εικαστικές  εργασίες  μπορούν να 
εκτυπωθούν και να αναρτηθούν  στις αίθουσες. 

Αξιολόγηση 

Η  αξιολόγηση  γίνεται  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  εφαρμογής  του  προγράμματος . 

Οι  μαθητές  κρίνουν τη  συνεργασία, τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών  και                 
τη συμμετοχή του κάθε μαθητή στην ομάδα. 

Στις  ομάδες  αξιολογήστε την  αυτοεκτίμηση, την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 


