
 
ΘΕΜΑ : Ευχές για το Πάσχα, σχετικές δραστηριότητες στην τάξη 
 
(Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 
Γερμανικής και να προωθήσουν  το έγγραφο στο προσωπικό τους  email.) 
 
               

Liebe Kolleginnen, liebe  Kollegen! 
 

Παίρνοντας ως αφορμή τις Άγιες μέρες που πλησιάζουν σας στέλνω κάποιες προτάσεις για 
κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες στην τάξη, που θα εμπλουτίσουν το μάθημα, 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα και τη διαπολιτισμική μάθηση και διάφορες δεξιότητες και 
ικανότητες. 

 
Μερικές ιδέες για δραστηριότητες είναι: 

 Ατομική ή Ομαδική Συνθετική Εργασία. Οι μαθητές ατομικά ή χωρισμένοι σε ομάδες 
μπορούν: 

 
Μέσω της διερευνητικής μάθησης να ψάξουν στο διαδίκτυο και να παρουσιάσουν τα έθιμα του 
Πάσχα των γερμανόφωνων χωρών και της Ελλάδας ή και άλλων χωρών από τις οποίες οι 
μαθητές και μαθήτριές σας μπορεί να προέρχονται.  

 Η παρουσίαση μπορεί να γίνει: 
▪ με διαφάνειες τύπου Powerpoint 
▪ Μπορεί να γίνει η παρουσίαση των ppt και με παιγνιώδη τρόπο, με 

Powerpoint Karaoke, όπου καλείται η κάθε ομάδα τυχαία να παρουσιάσει 
το ppt κάποιας άλλης ομάδας. Είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι και 
ενδυναμώνει τη δεξιότητα του λόγου. 

▪ με δημιουργία σύντομου βίντεο 
(Τα βίντεο μπορούν να δημιουργηθούν και μέσα από το πρόγραμμα 
Powerpoint, όπου μπορεί να γίνει ηχογράφηση ή να προστεθεί ήχος. 
Προσθέτετε μεταβάσεις από διαφάνεια σε διαφάνεια και στο τέλος απλά 
αποθηκεύετε ως βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια εφαρμογή 
(π.χ. canva ή kizoa etc)) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

  
Θεσ/νίκη:   6.4.2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 343 
 
 
 
Προς  
 
Σχολικές Μονάδες  Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Δ/νσεων  Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, 
Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, 
Χίου 

 
Για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
(Δια μέσου των Δ/νσεων ή των ΠΕ.ΚΕ.Σ)  
 
Κοινοπ.:  
- ΔΔΕ και ΔΠΕ  Κεντρικής Μακεδονίας 

και Βορείου Αιγαίου 
- 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κεντρικής 

Μακεδονίας 
- 1ο , 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Βορείου Αιγαίου 

 

  

Ταχ. Δ/νση:                         Σαπφούς 44, ΤΚ 54627 

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 
ΣΕΕ ΠΕ07 (Γερμανικής)  

 

Τηλέφωνο: 2310503808 

 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ.:      

1pekes@kmaked.pde.sch.gr 

konstantinachryss.edu@gmail.com 

mailto:1pekes@kmaked.pde.sch.gr
mailto:konstantinachryss.edu@gmail.com


▪ με δημιουργία αφισών ή Infographic (powerpoint / word / canva / fotojet / 
postermywall etc) 

▪ με ελεύθερο λόγο (ορίζετε τον χρόνο ομιλίας) 
▪ με δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού  

https://de.wikihow.com/Ein-Brettspiel-entwickeln (konventionell auf 
Karton) 
https://www.storyboardthat.com/de/create/arbeitsblatt-spiele (digital 
und dann ausdrucken) 

▪ με εργαστήρι ζωγραφικής ή κολάζ 
▪ με άρθρο για τη σχολική εφημερίδα 
▪ με ανάρτηση στον  ιστότοπο του σχολείου ή του εκ/κού 
▪ με τη δημιουργία ψηφιακών ή έγχαρτων εννοιολογικών χαρτών 

(mindmaps) 
▪ με φωτογραφίες και λεζάντες ή Sprechblasen, τύπου Fotostory 

 
 

 Osterlieder. In der Osterhasenmalerwerkstatt. Συνημμένα σας δίνω προτάσεις διδασκαλίας, 
αλλά και δύο άρθρα σε σχέση με τη διδακτική των τραγουδιών στο μάθημα. 
https://www.youtube.com/watch?v=qazgGbjzsjY  

 
 Links: 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/ostern  
https://learningapps.org/index.php?s=Ostern  
https://wordwall.net/community?localeId=1032&query=Ostern  
 
http://www.das-osterportal.de/  
http://www.ostern-im-web.de/ 

 
 Προτείνω να μην χρησιμοποιήσετε Ausmalbilder,  καθώς τα παιδιά στην Ε και ΣΤ τάξη είναι 

ήδη αρκετά μεγάλα. Μπορείτε όμως να τα χρησιμοποιήσετε με άλλο δημιουργικό τρόπο, π.χ. 
Schnipselcollage oder Malwettbewerb 

 
➢ Επιπλέον σας στέλνω υλικό που διαμοιράστηκαν αξιόλογοι συνάδελφοί μας 

o Από την Αναστασία Κιχάκη μία διαδραστική αφίσα με διάφορους ενδιαφέροντες 
συνδέσμους 
https://docs.google.com/presentation/d/18nfAkR60845R9C-
UxugjLKfa3wzjsRnQ4kGBwBku3EM/preview?fbclid=IwAR1QhkvPc7ga4V0Al8OAAGdI
ErLyJIUmrEPzzrSJ4BTNVI5Xj5ovqnIsXio&slide=id.gce1a90ce4c_0_0  

o Από τη Σύλβια Αγραφιώτη επίσης μια διαδραστική αφίσα με διάφορους 
ενδιαφέροντες συνδέσμους 
https://sylviadeutsch.blogspot.com/2021/04/ostern-thinglink.html  

o Από τη Βίκυ Μάρκου ένα παιχνίδι wordwall 
https://wordwall.net/resource/1329287/ostern  

 
 
Για όποια άλλη διευκρίνηση ή δική σας ιδέα που θέλετε να μοιραστείτε, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μου. 
 
 
 
 

Με ευχές για Καλό Πάσχα  
Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

ΣΕΕ ΠΕ07                                                                   
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