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25 Μέξεο κέρξη ηα Χξηζηνύγελλα. Παηώληαο ην αζηεξάθηα ηεο θάζε κέξαο κέρξη ηα Χξηζηνύγελλα 

κπνξείο λα δεηο, λα αθνύζεηο θαη λα κάζεηο θάηη μερσξηζηό.

https://video.link/w/AaB9b
https://video.link/w/I9X3b
https://video.link/w/lZx4b
https://video.link/w/hpv5b
https://video.link/w/X5g5b
https://video.link/w/tbk6b
https://video.link/w/5py6b
https://video.link/w/I9X3b
https://wheelofnames.com/view/el/tzp-pjx/
https://video.link/w/TEh6b
https://video.link/w/cf27b
https://wheelofnames.com/el/jqh-bd5
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip11/Default.html
https://video.link/w/cvI8b
https://video.link/w/WGD8b
https://video.link/w/8ai9b
https://video.link/w/TPV9b
https://video.link/w/111Ab
https://video.link/w/TpMAb
https://video.link/w/XDMAb


Ξωτικά
Παξακπζέληα πιάζκαηα κηθξνζθνπηθά κε 

κπηεξά απηάθηα. Ζνπλ θνληά ζηνλ Άγην Βαζίιε 

θαη ηνλ βνεζάλε



Ξ

μ



Το γπάμμα Ξ, ξ
https://video.link/w/z71Ab

Ξ, ξ

Ξ μ όπσο Ξσηηθό

https://video.link/w/br2Ab

https://video.link/w/z71Ab
https://video.link/w/br2Ab
https://video.link/w/br2Ab


Με ηη πνιεκάεη ηνπο 

ερζξνύο ηνπ ν 

μηθνκάρνο;

Με ηηο πέηξεο, κε ην 

ξίθνο ή κε ην όπιν;

Τη ςάξη ηξώεη ν 

μηθνκάρνο ην 

κεζεκέξη;

Τζηπνύξα, σαξδέια 

ή ξηθία;



Ξ

Τν μσηηθό ςάρλεη λα βξεη εηθόλεο πνπ έρνπλ ζηελ αξρή ην Ξ. 

Μπνξείο λα ηνλ βνεζήζεηο;



Βοθιηςε το ξωτικό να φτιάξει μια λίςτα με πράγματα που αρχίζουν από Ξ



Ξξ

Σηηο εηθόλεο εδώ ην Ξ μ θξύβεηαη κέζα ζηε ιέμε κπνξείο λα 

ην αλαθαιύςεηο;

Τ ά ξ η



Φηηάμηε ην γξάκκα Ξ, ξ κ πιαζηειίλε ή κε όηη άιιν πιηθό 

βξείηε, όπσο θισζηή, καιιί, θνξδέια, γισζζνπίεζηξα, 

καξθαδόξνπο, μπινκπνγηέο, μεξνύο θαξπνύο, θ.ά.



Πάκε λα γίλνπκε μσηηθά θαη θαιηθαηδαξάθηα. Γύξλα 

ηνλ ηξνρό θαη θύγακε!!!

https://wheelofnames.com/el/


Θέιεηο λα καο δείμεηο ηε δώξν δήηεζεο ή ζα δεηήζεηο από ηνλ Άγην 

Βαζίιε. Ζσγξάθηζε θαη γξάςε ζε έλα ραξηί ην δώξν πνπ ζα ήζειεο θαη 

κελ μεράζεηο λα γξάςεηο ην όλνκα ζνπ. Πεο ζηνπο γνλείο ζνπ λα καο ην 

ζηείινπλ λα ην δνύκε ηε Γεπηέξα ζην κάζεκα. 



Τν αζηεξάθη ηνπ Σαββάηνπ 19 Γεθεκβξίνπ θξύβεη έλα 

σξαίν Χξηζηνπγελληάηηθν παξακύζη. 

Αθνύ ην αθνύζεηο δσγξάθηζε όηη ζνπ έθαλε εληύπσζε,  

γξάςε ηνλ ηίηιν ηνπ θαη κελ μεράζεηο λα ζεκεηώζεηο 

πόζν ζνπ άξεζε.

Θα καο δείμεηο ηε δσγξαθηά ζνπ θαη ζα καο πεηο ηηο 

εληππώζεηο ζνπ ηε Γεπηέξα



Ιδέεο γηα λα θαηαζθεπάζεηο έλα δηαθνξεηηθό ρξηζηνπγελληάηηθν δεληξάθη


