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Θέμα: “Weihnachten 2011“ 
 

    Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!  
  

 Ήδη διανύουμε την 3η Adventwoche, έμεινε άλλο ένα κερί στο Advetkranz μέχρι τα Χριστούγεννα. Το 
χρονικό διάστημα των δυο εβδομάδων που απομένει μέχρι τις γιορτές ενδείκνυται για δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν πληροφορίες, όπως τα ήθη κι έθιμα στη Γερμανία αλλά και διαπολιτισμική προσέγγιση με 
πληροφορίες από τις χώρες προέλευσης των μαθητών. 
 

Ιδέες για να εμπλουτισμό του θέματος: 
 

Λεξικό - Weihnachts ABC με εορταστικό λεξιλόγιο   

http://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnachts_abc.html 

Προτείνεται κι από το βιβλίο Deutsch ein Hit 1. 
Κόψτε τις λέξεις και ζητήστε από τους μαθητές να τις αντιστοιχίσουν στις εικόνες. 
Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα δικό τους σταυρόλεξο. 
 

Weihnachtslieder   
Τραγουδήστε, δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα και χαλαρώνουν μικρούς και μεγάλους. Αν υπάρχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο θα βρείτε πλήθος τραγουδιών (Weihnachtslieder deutsch) στο YouTube, προτιμήστε 
την εκδοχή με lyrics για να μπορούν να παρακολουθούν τους στίχους και να τραγουδούν. 
 Ο Tannenbaum http://www.youtube.com/watch?v=2lhQ_hBT7lA / 
  http://www.youtube.com/watch?v=-TarV9Tfgc8&feature=related 
 Kling Glöckchen klingeKling, Glöckchen, klingelingeling, 

 http://www.youtube.com/watch?v=sYNGOggAaSg&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=GfcS19rielo&feature=related 
 In der Weihnachtsbäckerrei Rolf Zuckowski (Grundschule)  

 http://www.youtube.com/watch?v=2BtQtmToUVI&feature=results_video&playnext=     
1&list=PL0647F70DC9DE62AC 

 http://www.derweg.org/mwbrauch/wheilidr.htm 
 http://www.familie-hauenstein.de/links/weihnachten/start.htm 
 http://weihnachtslieder.byethost11.com/ 
 http://www.weihnachtsseiten.de/weihnachtslieder/home.html 
 

Basteln gehört dazu. Hier ein paar Ideen.  
  http://www.schule.at/index.php?url=themen&top_id=1790 
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Προς  
 
Τις Σχολικές μονάδες  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Δ/νσεων Δυτ. Θεσ/νίκης  
και των Νομών:  
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας,  
Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών & Φλώρινας. 
 για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 
(Δια μέσου των Δ/νσεων) 

Ταχ. Δ/νση 
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Ταχ. Θυρ. 
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Κινητό 
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ο
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Θεσσαλονίκης - Μουδανιών:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320& 365340 
6977638419 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 
Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Δυτικής Μακεδονίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
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 Faltsterne basteln  http://www.basteln-mit-elisabeth.de/folien/faltster.htm 
 Transparente Fenstersterne und Rosetten www.basteln-mit-elisabeth.de 
 Klammerfiguren 

http://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnacht_2004/basteln/klammer_figuren_weih/klammer_weihnacht
en.htm  
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/basteleien/  

 Weihnachtssternchen aus Nudeln  
http://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnacht_2004/basteln/nudelsterne/weihnachts_nudel_sterne.htm 

 http://www.basteln-gestalten.de/weihnachtsbastelei (das Bastelparadies) 
 

 

Malen und Labyrinth   

Online http://spieltrick.com/noel-agaci-boyama.htm 
http://www.kindersuppe.de/Weihnachten/weihnachten.html#Weihnachtsausmalbilder Weihnachtsmann-
Labyrinth 
 
 

Weihnachts-Lesezeichen zum Selbstgestalten  

http://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnacht_2004/basteln/weihnachts_lesezeichen/weihnachts_lesezeic
hen_basteln.html 
Παρακινήστε τα παιδιά να δημιουργήσουν και να χαρίσουν χειροποίητα δώρα, έχουν μεγάλη αξία και 
προσωπική πινελιά. Ας επανεκτιμήσουμε την αξία τους μικροί και μεγάλοι.  
Η δημιουργία σελιδοδεικτών με το ονόματα ή άλλη διακόσμηση είναι μια ωραία ιδέα, δοκιμάστε να τους 
εκτυπώσετε σε χρωματιστό χαρτί.  

 

 

Links zu Weihnachten 

 Tipp des Monats Für alle Stufen: Advent und Weihnachten  
 http://www.goethe.de/ins/gr/lp/lhr/mat/tip/deindex.htm 

  http://www.weihnachten-im-web.de/main.php 
 http://www.weihnachten-im-web.de/main.php?name=lied/index.php 

 

 

Weihnachtsmärkte 

Αν έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε εικόνες ή να δείξετε Video επισκεφθείτε Weihnachtsmärkte, όπως 
το διασημότερο Nürnberger Christkindlesmarkt 

   http://www.youtube.com/watch?v=n0dx50tyF5M&feature=related 
   http://www.weihnachtsmarkt.net/ 
   http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/ 
 
 

Backen           

Στις παραπάνω πηγές θα βρείτε συνταγές και πληροφορίες 
http://www.winter-wonderland.de/rezepte.html 
Εκτός από τα παραδοσιακά Glühwein και Waffeln δοκιμάστε Bratäpfel oder Äpfel dekoriert  
http:/ /www.chefkoch.de/rs/s0/bratapfel/Rezepte.html 
αλλά και Hexenhäuser. 
 

Τις προτάσεις από τις προηγούμενες χρονιές, όπως για Wunschzettel και διευθύνσεις του Αη Βασίλη θα βρείτε στη 
διεύθυνση http://dide-v.thess.sch.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2737&Itemid=50 
 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής και να 
προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό τους mail. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιάννα Κερκινοπούλου                    
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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