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Η γιορτή των Χριστουγέννων πλησιάζει!!! 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου και στην Ελλάδα 

έχουμε πολλά έθιμα. Έθιμα είναι ό, τι συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε χρόνο και είναι 

μέρος της παράδοσης. Για παράδειγμα τα Χριστούγεννα συνηθίζεται να στολίζουμε 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάθε χρόνο στολίζουμε, είναι ένα έθιμο!    

 

Στην Ελλάδα στολίζουμε Χριστουγεννιάτικο δέντρο κάθε χρόνο, όμως τα παλιά χρόνια 

στόλιζαν καράβι καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει θάλασσα και πολλούς 

ναυτικούς. Για να τους τιμήσουν λοιπόν γυρνώντας από τα ταξίδια, τους καλωσόριζαν 

με το στολισμό του καραβιού! Γι’ αυτό και οι προετοιμασίες άρχιζαν από τις 6 
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Δεκεμβρίου, ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος που είναι προστάτης των 

ναυτικών, ξεκινώντας με τα παραδοσιακά γλυκά!! 

Τα Χριστούγεννα που είναι στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού 

και το σπίτι μοσχοβολάει μυρωδιές από τα παραδοσιακά γλυκά που φτιάχνουν οι 

νοικοκυρές όπως είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες. 

 

       

Μελομακάρονα                                             Κουραμπιέδες  

 

 

Δίπλες  

 

Οι εικόνες ανακτήθηκαν από: https://gr.pinterest.com/pin/648940627541715146/, 

https://gr.pinterest.com/pin/391813236338088933/, https://gr.pinterest.com/pin/299841287694068820/ 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/648940627541715146/
https://gr.pinterest.com/pin/391813236338088933/
https://gr.pinterest.com/pin/299841287694068820/
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Το Χριστόψωμο είναι το ψωμί των Χριστουγέννων αφιερωμένο στο Χριστό. Είναι 

στρογγυλό με ένα σταυρό στη μέση και έχει πάνω ένα καρύδι το οποίο το μοιράζει ο 

νοικοκύρης του σπιτιού στα μέλη της οικογένειας την ημέρα των Χριστουγέννων 25 

Δεκεμβρίου.  

 

Η εικόνα ανακτήθηκε από: 

https://www.google.com/search?q=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%BF&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib9tLn_MXtAhWGxqQKHUYuB5QQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=H9B7s0vqKoMEC

M 

 

Την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων τα παιδιά 

γυρνούν στις γειτονιές και χτυπούν τα κουδούνια των σπιτιών για να πουν τα κάλαντα 

και να  ανταλλάξουν ευχές! 

 

Η εικόνα ανακτήθηκε από:  

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-

0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeM

gQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-

MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=125

2&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M 

 

https://www.google.com/search?q=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%BF&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib9tLn_MXtAhWGxqQKHUYuB5QQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=H9B7s0vqKoMECM
https://www.google.com/search?q=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%BF&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib9tLn_MXtAhWGxqQKHUYuB5QQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=H9B7s0vqKoMECM
https://www.google.com/search?q=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%BF&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib9tLn_MXtAhWGxqQKHUYuB5QQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=H9B7s0vqKoMECM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-0Ozs_sXtAhVG16QKHbAECPgQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUJrRCFjt4Qhg8-MIaAFwAHgAgAGcAogBzw2SAQUwLjIuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SW7TX_6HJ8aukwWwiaDADw&bih=548&biw=1252&client=firefox-b-d#imgrc=Ag09unO5E-Fe7M


Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή            Εκπαιδευτικός: Βουγιουκλάκη Λουΐζα 

Ενότητα: Τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων  

4 

 

 

Η Πρωτοχρονιά που είναι η 1 Ιανουαρίου είναι η πρώτη μέρα της καινούριας χρονιάς.  

Τα παιδιά περιμένουν με χαρά να δουν τα δώρα που τους έφερε ο Άγιος Βασίλης που 

γιορτάζει την Πρωτοχρονιά.  

Μια ημέρα πριν την Πρωτοχρονιά, δηλαδή την παραμονή, η νοικοκυρά του σπιτιού 

φτιάχνει τη βασιλόπιτα και βάζει μέσα ένα φλουρί.  Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς η 

οικογένεια κόβει την πίτα, μοιράζονται τα κομμάτια και όποιος βρει το φλουρί είναι ο 

τυχερός της καινούριας χρονιάς!  

  

Η εικόνα ανακτήθηκε από:  

https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&t

bm=isch&hl=en&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwiQpZfmpcjtAhVJ66QKHRh4ATgQrNwCKAF6BQgBEPsB&biw=1237&bih=548#imgrc=BSgfqJln2PtaHM&imgdii

=m-YX6VVkFZbN_M 

Η καινούρια χρονιά είναι το 2021!  

 

Η εικόνα ανακτήθηκε από: 

https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&client=firefox-b-

d&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYyM_FpsjtAhVBlYsKHUSGBDcQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=4q8FhQSQzN

QubM 

 

https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&tbm=isch&hl=en&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiQpZfmpcjtAhVJ66QKHRh4ATgQrNwCKAF6BQgBEPsB&biw=1237&bih=548#imgrc=BSgfqJln2PtaHM&imgdii=m-YX6VVkFZbN_M
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&tbm=isch&hl=en&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiQpZfmpcjtAhVJ66QKHRh4ATgQrNwCKAF6BQgBEPsB&biw=1237&bih=548#imgrc=BSgfqJln2PtaHM&imgdii=m-YX6VVkFZbN_M
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&tbm=isch&hl=en&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiQpZfmpcjtAhVJ66QKHRh4ATgQrNwCKAF6BQgBEPsB&biw=1237&bih=548#imgrc=BSgfqJln2PtaHM&imgdii=m-YX6VVkFZbN_M
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&tbm=isch&hl=en&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiQpZfmpcjtAhVJ66QKHRh4ATgQrNwCKAF6BQgBEPsB&biw=1237&bih=548#imgrc=BSgfqJln2PtaHM&imgdii=m-YX6VVkFZbN_M
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&client=firefox-b-d&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYyM_FpsjtAhVBlYsKHUSGBDcQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=4q8FhQSQzNQubM
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&client=firefox-b-d&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYyM_FpsjtAhVBlYsKHUSGBDcQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=4q8FhQSQzNQubM
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1+2021&client=firefox-b-d&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYyM_FpsjtAhVBlYsKHUSGBDcQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=4q8FhQSQzNQubM
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Εκτός από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά έχουμε άλλη μια μεγάλη γιορτή, τα 

Θεοφάνια ή Φώτα.  

Κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου στην Ελλάδα γιορτάζουμε τη μέρα που βαφτίστηκε ο 

Χριστός στον Ιορδάνη Ποταμό. Το έθιμο θέλει τον ιερέα να πετάει το σταυρό στα νερά 

και μικροί και μεγάλοι να βουτούν για να τον πιάσουν. Όποιος τα καταφέρει είναι ο 

τυχερός της χρονιάς!  

 

 

 Ανακτήθηκε από:http://www.kinderella.gr/ta-4-stichia-tis-fisis-protasis-giaaa-drasis/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderella.gr/ta-4-stichia-tis-fisis-protasis-giaaa-drasis/
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Δραστηριότητα 1: Αντιστοίχισε τη γιορτή με τη σωστή εικόνα  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Πρωτοχρονιά  

                                                                                     

                                                                                                                

                                                      

Χριστούγεννα                                                         

 

 

 

 Θεοφάνια                                                           
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Δραστηριότητα 2: Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που σου δίνονται 

στον πίνακα 

 

                  Χριστουγεννιάτικο δέντρο,     μελομακάρονα,    βασιλόπιτα,      

              κάλαντα,     καραβιού,   σταυρό,    κουραμπιέδες,   Άγιος Βασίλης 

 

Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ελλάδας είναι πολλά και ξεκινούν από πολύ παλιά! Ο 

στολισμός του __________________________ ήταν ένα έθιμο από τα παλιά χρόνια 

που κάποιες οικογένειες ακόμα το ακολουθούν. Στις μέρες μας οι περισσότεροι 

στολίζουμε το _______________________________________. Την παραμονή των 

Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων τα παιδιά λένε τα 

_________________________. Το σπίτι μοσχοβολάει από τα παραδοσιακά γλυκά 

όπως είναι τα _______________________ και οι _______________________.  Την 

Πρωτοχρονιά κόβουμε την__________________________________ και ο 

__________________________________φέρνει τα δώρα στα παιδιά. Τα Θεοφάνια ο 

ιερέας πετάει το ____________________________ στα νερά και οι τολμηροί βουτούν 

να τον πιάσουν για να έχουν τύχη όλο το χρόνο!  

 

Καλή Επιτυχία! 
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Δραστηριότητα3: Σταυρόλεξο  

1. Γλυκό των Χριστουγέννων 

2. Στολίζουμε τα Χριστούγεννα 

3. Τα παιδιά τριγυρνούν στη γειτονιά για να μας τα πουν 

4. Έχει μέσα το φλουρί                              

                         Οι εικόνες θα σε βοηθήσουν να βρεις τις λέξεις που ψάχνεις           

         

                                                     1 

 

        2  

 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

 

 

     4 



Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή            Εκπαιδευτικός: Βουγιουκλάκη Λουΐζα 

Ενότητα: Τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων  

9 

 

Δραστηριότητα 4: Ταυτίσεις  

Ένωσε τις ίδιες εικόνες τραβώντας μια γραμμή με το μολύβι σου 

                                                               

                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

                                                                                

Καλή Επιτυχία! 


