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Να τα εκατοστίσεις Γιώργο

Σήκεξα έρεη γελέζιηα ν Γηώξγνο. Αο ηνπ θάλνπκε κηα έθπιεμε!!!

https://video.link/w/vCrBb


Να τα εκατοστίσεις Γιώργο

https://video.link/w/kBrBb
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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
https://video.link/w/2KaBb
https://video.link/w/tQmBb
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Πάηα ζηελ εηθόλα

γηα λα ηα ηαμηδέςνπκε 

https://drive.google.com/file/d/13rt7YVkatn11Km-aY6Wc_6eVA3xeS4su/view?usp=sharing
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Ένωςε τισ εικόνεσ με τθν κατάλλθλθ λζξθ
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Ένωςε με μια γραμμι τουσ Άγιουσ Βαςίλθδεσ του κόςμου με τθν εικόνα που τουσ ταιριάηει ςτθν κάτω ςειρά



Βρεσ που βρίςκεται η κάθε 
χώρα ςτο μεγάλο χάρτη



O Άγηνο Βαζίιεο έρεη πνιύ δνπιεηά θαη δήηεζε από ηε 

Μπεθάλα λα ηνλ βνεζήζεη, επεηδή ε Ιηαιία είλαη θνληά ζηελ 

Ειιάδα θαη λα κνηξάζεη θαη απηή θαπνηα δώξα ζηα παηδηά ηεο 

Ειιάδαο. 

Μπεθάλα, ζα κε 

βνεζήζεηο γηαηί 

δελ πξνιαβαίλσ

Επραξίζησο Άγηε Βαζίιε, 

όκσο πώο ζα μέξσ αλ ηα 

παηδηά είλαη θαιά γηα λα 

κελ ηνπο δώζσ θάξβνπλν;





Ο κύζνο ηεο Μπεθάλαο
Πάτα ςτθν εικόνα για να διαβάςεισ το μφκο

http://online.anyflip.com/cyqjk/vopp/mobile/index.html


Τι μπορεί να λέει ζηη γσναίκα ποσ θέλει να ηης δώζει γλσκά;

Τι ταρακηήρα είτε η Μπεθάνα; Πώς ζσμπεριθερόηαν ζηοσς 

άλλοσς;

Ήηαν εσγενική; Είτε παρέες; Τι έκανε όλη μέρα;



Τι κοιηάζει από ηο παράθσρο η Μπεθάνα;



Τι ηην ρώηηζαν οι ηρεις Βαζιλιάδες;

Η Μπεθάνα ηοσς απάνηηζε εσγενικά; Τι είπε για ηο 

μικρό Βαζιλιά;



Τι ηης λέει ηο μικρό αγόρι ποσ ήηαν ζηο καραβάνι ηων μάγων



Τι έπαθε η Μπεθάνα; Πώς αιζθάνεηαι;



Πήγε ηελικά ζηη Βηθλεέμ η Μπεθάνα;

Τι κάνει όηαν μπαίνει ζηο δωμάηιο ηων παιδιών;



Ασ ηωγραφίςουμε τθν Μπεφάνα με τθ ςκοφπα τθσ ςτον 
ουρανό μζςα ςτα αςτζρια πάνω από τα ςπίτια των 

παιδιών τθσ Ιταλίασ



Τα λέμε αύριο


