
 Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
  

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
  

Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες ευχές  

  

Κατασκευή χριστουγεννιάτικης κάρτας  

  

  

  

ΕΠΙΠΕΔΟ  1ο, 2ο, και 3ο (Δημοτικό)  

    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1 δίωρο  

    

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ    

    

 Λεξιλόγιο  Η κάρτα, ο φάκελος, η διεύθυνση, το γραμματόσημο, το  

ταχυδρομείο, οι ευχές, τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, 

οι γιορτές.  

    

Επικοινωνία  Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, σχετικού με 

ευχές που δίνουμε για τις γιορτές.  

  Κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών, για την κατασκευή  

χριστουγεννιάτικης κάρτας.  

  Παραγωγή γραπτού λόγου. Τα παιδιά γράφουν ευχές στην  

κάρτα τους.  

   

    

ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ Μουσική με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χαρτόνια 

κανσόν και οντουλέ σε διάφορα χρώματα.  

Ψαλίδι, κόλλα, μαρκαδόροι.  

    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  

  

1. Η/Ο δάσκάλα/ος δείχνει την κάρτα στα παιδιά και εξηγεί ότι το κάθε 

παιδί θα κάνει μία κάρτα παρόμοια.   

Τα παιδιά περιγράφουν την κάρτα και ξεκινούν με τις οδηγίες που τους 

δίνονται να τη φτιάχνουν.  

2. Η/Ο δάσκάλα/ος ρωτά, τι ευχές δίνουμε για τις γιορτές των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.   

Τις απαντήσεις των μαθητών τις γράφει στον πίνακα, ή ζητά από τα 

παιδιά να τις γράψουν στον πίνακα.   



Κάποιες φορές τα παιδιά ενώ κατανοούν την ερώτηση, απαντούν στη 

γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα, στη γλώσσα της χώρας που ζουν.   

Τότε η/ο δάσκάλα/ος τους εξηγεί πώς το λέμε στα ελληνικά και το 

γράφει στον πίνακα (χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, 

ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος…) .  

Εδώ, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν τις ευχές 

τους ποίημα. Παράδειγμα: Οι μαθητές του ΤΕΓ Chatenay Malabry 

Τετάρτης που εργάστηκαν πάνω σ΄αυτή την ενότητα παρήγαγαν το εξής 

κείμενο:  

«Έρχονται Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά  

χρόνια σας πολλά ! Τα κάλαντα σας 

τραγουδάμε, γιατί σας αγαπάμε !  

Καλή χρονιά !  

Καλή χρονιά !  

Υγεία, ειρήνη, ελπίδα, τύχη και αγάπη !  

3. Τα παιδιά  γράφουν τις ευχές τους στην κάρτα τους. Γράφουν το όνομά 

τους και λένε σε ποιον ή ποιους θα τη δώσουν.  

4. Γίνεται συζήτηση στην τάξη, αν θα στείλουν την κάρτα με το 

ταχυδρομείο και εξηγούν πώς γίνεται αυτό.  

  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  

  

  

 

 

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

  

• Κατά τη διάρκεια που τα παιδιά κατασκευάζουν την κάρτα τους ή 

καθώς γράφουν τις ευχές, ακούν χριστουγεννιάτικη μουσική και 

τραγούδια.  

• Τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με ανάλογο τρόπο για να γράψουν 

προσκλήσεις και το πρόγραμμα της χριστουγεννιάτικης γιορτής του 

σχολείου.  

• Μπορούν επίσης να φτιάξουν ημερολόγια για την καινούργια χρονιά. 

Το ημερολόγιο προσφέρεται για προφορικές ασκήσεις και παιχνίδια με 

τις μέρες, τους μήνες του χρόνου και τις γιορτές.  

  

  

  

Μπόραβου Βασιλική   

(Δασκάλα)  

ΤΕΓ Chatenay Malabry , Γαλλία  

  


