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1 
Θεατρικό παιχνίδι Παγώνω/Freeze 
(από Ονειροβάτες 
www.oneirovates.com)  
Υλικά: 1 κουδουνάκι Τα παιδιά 
στέκονται και μόλις χτυπήσει το 
κουδουνάκι περπατούν, σκύβουν, 
τρέχουν σταματούν, χοροπηδούν κ.ο.κ 
Κάθε φορά που θες να σταματήσεις 
χτυπάς το κουδουνάκι. 

2 
Χριστουγεννιάτικες 
χειροτεχνίες με ότι υλικά 
έχετε στο σπίτι. Πάρτε ιδέες 
από το πρόσφατο άρθρο 
που υπάρχει στο blog 
mamaoftwostories.com και 
στην ενότητα 
“Χριστούγεννα”. 

3 
Φτιάξτε 
χριστουγεννιάτικα 
μπισκότα και 
σοκολατάκια και 
καλέστε λίγους φίλους 
να τα 
δοκιμάσουν!Επίσης, 
μπορείτε να παίξετε 
“εστιατόριο” και να 
είστε σερβιτόροι και 
πελάτες (παιχνίδι 
ρόλων) με τους δικούς 
σας. 
 

4  
Κάντε 
γυμναστική/χορό στο 
σπίτι ή στην αυλή σας 
(όσο το επιτρέπει  ο 
καιρός)ακούγοντας τα 
αγαπημένα σας 
χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια. 
Τραγουδήστε τα επίσης 
αν επιθυμείτε. 
 

5 
 Ποπ κορν σε σχήμα 
χιονάνθρωπου. 
Φτιάξτε ποπ κορν και 
τοποθετήστε τα σε 
διαφανές ποτηράκι. 
Σχηματίστε χαρούμενες 
φατσούλες ή 
χιονάνθρωπο. Στη 
συνέχεια δείτε την 
αγαπημένη σας 
χριστουγεννιάτικη ταινία. 
(**δες πιο κάτω) 
 

6 
Παιχνίδι κρυμμένων θησαυρών 
Βρείτε και καταγράψτε σε μια κόλλα 
χαρτί χριστουγεννιάτικα αντικείμενα, 
παιχνίδια ή οτιδήποτε θέλετε να 
κρύψετε, οριοθετήστε τον χώρο στον 
οποίο πρέπει να ψάξετε και ζητήστε από 
τους γονείς σας να τα κρύψουν ή κρύψτε 
τα οι ίδιοι. Οι διαγωνιζόμενοι θα 
κλείσουν τα μάτια τους ή θα φύγουν από 
τον χώρο μέχρι να τα κρύψετε. Νικητής 
είναι αυτός που θα βρει τα πιο πολλά. 
Επαναλάβετε όσες φορές επιθυμείτε. 

7 
Πλαστική μπουκάλα και 
χιονάνθρωπος 
Σε μια πλαστική μπουκάλα 
σχηματίστε τον 
χιονάθρωπο και με τη 
βοήθεια λάβης 
προσπαθήστε να βάλετε 
μέσα βαμβάκι σε μπαλίτσες 
ή πομ πομ. 

8 
Βοwling με 
χιονάνθρωπους 
Πάρτε 6 άσπρα 
χάρτινα ποτηράκια, 
σχηματίστε 
χιονάνθρωπους και με 
μια πλαστική μπάλα 
παίξτε bowling. 
Επαναλάβετέ το όσες 
φορές θέλετε. 

9 
Παίξτε online δωρεάν 
χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Υπάρχει άρθρο στο blog 
mamaoftwostories.com 
και στην ενότητα 
“Χριστούγεννα” για να 
πάρετε ιδέες. 
 

10 
Μαζέψτε όσα παιχνίδια 
δεν παίζετε και ρούχα που 
δεν φοράτε και δωρίστε τα 
σε έναν φιλανθρωπικό 
οργανισμό ή όπου τα 
έχουν ανάγκη. 
 

11 
Διαβάστε χριστουγεννιάτικα 
παραμύθια κάτω από το δέντρο και με 
το φως που έχουν τα λαμπάκια του (αν 
επιθυμείτε). Επίσης, στρώστε και 
κοιμηθείτε μαζί με τα παιδιά σας κάτω 
από το δέντρο. 

12 
Παίξτε μια ημέρα μόνο με 
επιτραπέζια παιχνίδια. 
 

13 
Παίξτε κρυφτό ή 
“σκοτεινό δωμάτιο”. 
 

14 
Φτιάξτε cupcakes και 
διακοσμήστε τα με 
χριστουγεννιάτικα 
ζαχαρωτά. 
 

15 
Αφήστε τα παιδιά να 
ανακαλύψουν το δικό 
τους παιχνίδι, τους 
δικούς του κανόνες και 
όπως επιθυμούν παίξτε 
μαζί τους. 
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Οι πιο πάνω δραστηριότητες οργανώθηκαν μέσα από:  

1. την ιστοσελίδα www.oneirovates.com και το video https://www.facebook.com/ioneirovates/videos/665521564402108 

2. ιδέες από την ιστοσελίδα pinterest.com 
3. ιδέες από προσωπική εμπειρία και ενδιαφέροντα των δύο παιδιών μας στο σπίτι 

 

** Υπέροχες ιδέες για παιδικές ταινίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 

54 +1 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204564807837568&id=106689044291812  

Facebook page: Κατασκευές και πειράματα επιστήμης για τους μικρούς μας φίλους 
 

Επιτρέπεται η κοινοποίηση και αναδημοσιέυση του πίνακα δραστηριοτήτων αναφέροντας την σελίδα mamaoftwostories.com και τις 

ιστοσελίδες που αναγράφονται πιο πάνω. Επίσης, οι δραστηριότητες είναι για ιδιωτική χρήση αλλά και για κοινοποίηση στους μαθητές 

σας μέσα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Ελπίζω να σας αρέσουν, να σας φανούν χρήσιμα και να περάσετε όμορφα και δημιουργικά μαζί με τα παιδιά σας! 

 

Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο!  
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