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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.Δημιουργοί του σχεδίου:   Ελένη Κυριακίδου -  Ουρανία Παπαγεωργίου 

  ΠΕ70     10
ο
 Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης  

1.1 Βαθμίδα εκπαίδευσης, τάξη, Θεματική Ενότητα στην οποία αφορά η Διδακτική 

Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια Δ Δευτεροβάθμια   

Τάξη στην οποία εφαρμόζεται : Γ΄ Δημοτικού 

Θεματική Ενότητα του ΠΣ την οποία υπηρετεί : 4η Χριστούγεννα : Ο Θεός γίνεται 

άνθρωπος (4 δίωρα) 

Βασικά θέματα ενότητας που πραγματεύεται το σχέδιο διδασκαλίας (4 δίωρα): 

• Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο. 

• Χριστούγεννα: Ο νεογέννητος Ιησούς, ένα δώρο στον κόσμο. 

     

1.2 Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: «Τα Χριστούγεννα» 

1.3 Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σχεδίου διδασκαλίας: 

Γενικός σκοπός :Η κατανόηση ότι ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είναι το δώρο του 

Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος αντιπροσφέρει σ’ αυτόν τα δικά του δώρα.  

Λέξεις κλειδιά: Γιορτή, Γέννηση του Χριστού, δώρο, αγάπη, μοίρασμα, χαρά 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

α) περιγράφουν βιώματα από γιορτές γενεθλίων (δικών τους και άλλων)  

β) μοιράζονται συναισθήματα χαράς από τη συμμετοχή τους στην ατμόσφαιρα  

των γενεθλίων και της γιορτής των Χριστουγέννων 

γ) αναγνωρίζουν στις βιβλικές αφηγήσεις της Γέννησης του Χριστού την αξία του 

δώρου και της προσφοράς  

δ)  περιγράφουν εικόνες της Γέννησης 
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ε) εξηγούν γιατί η προσφορά και η αγάπη είναι το πραγματικό μήνυμα των 

Χριστουγέννων (πέρα από τη «γιορταστική» κατανάλωση) 

1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και  Επάρκειες της Τάξης 

Το σχέδιο διδασκαλίας υλοποιεί τους παρακάτω Γενικούς Στόχους και Επάρκειες της Γ’  

τάξης : 

ΩΩςς  ππρροοςς  ττηη  γγννώώσσηη  κκααιι  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  

––  ΑΑφφηηγγοούύννττααιι  ββιιββλλιικκέέςς  ιισσττοορρίίεεςς  κκααιι  εεξξηηγγοούύνν  ττοο  ννόόηημμάά  ττοουυςς  

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΓΓρρααφφήήςς  κκααιι  άάλλλλωωνν    

ιιεερρώώνν  κκεειιμμέέννωωνν  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ππιισσττώώνν  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττωωνν  θθρρηησσκκεευυττιικκώώνν  κκοοιιννοο--

ττήήττωωνν    

––  ΚΚααττααννοοοούύνν  ττιιςς  θθεεμμεελλιιώώδδεειιςς  ηηθθιικκέέςς  ααξξίίεεςς  ττηηςς  ΒΒίίββλλοουυ  ((ααγγάάππηη,,  ααυυττοοθθυυσσίίαα,,  δδιικκααιιοοσσύύννηη,,  

ιισσόόττηητταα,,  εειιρρήήννηη,,  κκααττααλλλλααγγήή,,  σσεεββαασσμμόόςς  σσττηηνν  κκττίίσσηη  κκ..άά..))  κκααιι  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηη  

δδιιααχχρροοννιικκήή  ττοουυςς  ααξξίίαα  

––  ΠΠρροοσσεεγγγγίίζζοουυνν  ττηηνν  έέννννοοιιαα  κκααιι  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ιιεερροούύ  ((ττόόπποουυ,,  χχρρόόννοουυ,,  κκεειιμμέέννοουυ  κκ..άά..))  γγιιαα  

ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  θθρρηησσκκεείίααςς  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  ττωωνν  

κκοοιιννοοττήήττωωνν  

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  όόττιι  ηη  θθρρηησσκκεείίαα  μμπποορρεείί  νναα  φφέέρρννεειι  κκοοννττάά  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  

––  ΕΕξξοοιικκεειιώώννοοννττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  θθρρηησσκκεευυττιικκώώνν  λλέέξξεεωωνν  κκααιι  εεκκφφρράάσσεεωωνν..    

ΒΒ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  εεμμββέέλλεειιααςς  ττοουυ  θθρρηησσκκεευυττιικκοούύ  

φφααιιννοομμέέννοουυ  

––  ΕΕξξοοιικκεειιώώννοοννττααιι  μμεε  έέρργγαα  ττέέχχννηηςς  πποουυ  εεμμππννέέοοννττααιι  ααππόό    

ττηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ππίίσσττηη  

––  ΑΑννιιχχννεεύύοουυνν  ττηηνν  εεππιιρρρροοήή  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΓΓρρααφφήήςς  σσττηηνν    

κκααθθηημμεερριιννήή  ζζωωήή  κκααιι  σσττοονν  ππααγγκκόόσσμμιιοο  πποολλιιττιισσμμόό  

ΓΓ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  ααννάάππττυυξξηη    

κκααιι  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ααξξιιώώνν  κκααιι  σσττάάσσεεωωνν  

––  ΠΠρροοββλληημμααττίίζζοοννττααιι  κκααιι  δδιιααλλέέγγοοννττααιι  μμεε  εευυααιισσθθηησσίίαα  γγύύρρωω  ααππόό  τταα  θθρρηησσκκεευυττιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα  

κκααιι  ττιιςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  ––ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  

––  ΕΕκκφφρράάζζοουυνν  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,,  ππρροοσσωωππιικκέέςς  ααππόόψψεειιςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήμμαατταα  μμεε  εειιλλιικκρριιννήή  κκααιι  

υυππεεύύθθυυννοο  ττρρόόπποο    

––  ΑΑρρχχίίζζοουυνν  νναα  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυςς  κκααιι  νναα  ααννααππττύύσσσσοουυνν  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηη    

––  ΑΑννααππττύύσσσσοουυνν  θθεεττιικκήή  σσττάάσσηη  ππρροοςς  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττοονν  δδιιάάλλοογγοο  

––  ΚΚααλλλλιιεερργγοούύνν  ττηηνν  ππααρρααττηηρρηηττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  κκααιι  τταα  ααιισσθθηηττιικκάά  ττοουυςς  κκρριιττήήρριιαα    

––  ΑΑπποοδδέέχχοοννττααιι  ττηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ππίίσσττηη  ωωςς  ππρροοσσωωππιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  κκααιι  έέκκφφρραασσηη  πποολλιιττιισσμμοούύ  
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––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσυυννύύππααρρξξηηςς  κκααιι  σσχχέέσσηηςς  μμεε  ττοουυςς  σσυυμμμμααθθηηττέέςς  ττοουυςς,,  ππααρράά  

ττιιςς  όόπποοιιεεςς  δδιιααφφοορρέέςς  ττοουυςς    

––  ΑΑννααππττύύσσσσοουυνν  οοιικκοολλοογγιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  εευυααιισσθθηησσίίαα    

––  ΕΕφφααρρμμόόζζοουυνν  όόσσαα  έέμμααθθαανν  σσεε  δδηημμιιοουυρργγιικκέέςς  εεκκφφρράάσσεειιςς,,  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  δδρράάσσεειιςς  

––  ΕΕσσττιιάάζζοουυνν  σσττηη  θθεεττιικκήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ζζωωήήςς..  

ΔΔ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ηηθθιικκήήςς  σσυυννεείίδδηησσηηςς    

((μμεε  άάξξοονναα  ττοο  σσχχήήμμαα  ««εεγγώώ  κκααιι  οοιι  άάλλλλοοιι»»))  

––  ΕΕππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι  ττιιςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  κκααιι  τταα  ββιιώώμμααττάά  ττοουυςς  υυππόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα    

ττωωνν  θθεεμμεελλιιωωδδώώνν  ααξξιιώώνν  ττηηςς  ΒΒίίββλλοουυ  ((ααγγάάππηη,,  ααυυττοοθθυυσσίίαα,,  δδιικκααιιοοσσύύννηη,,  ιισσόόττηητταα,,  εειιρρήήννηη,,  

κκααττααλλλλααγγήή,,  σσεεββαασσμμόόςς  σσττηηνν  κκττίίσσηη  κκ..άά..))  

––  ΕΕμμππλλοουυττίίζζοοννττααιι  κκααιι  εεμμππννέέοοννττααιι  ααππόό  ππααρρααδδεειιγγμμααττιικκέέςς  σσττάάσσεειιςς  κκααιι  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  ττωωνν  

ππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς  ΒΒίίββλλοουυ  κκααιι  άάλλλλωωνν  θθρρηησσκκεευυττιικκώώνν  ααφφηηγγήήσσεεωωνν    

––  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  φφιιλλίίααςς,,  ττηηςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς    

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  κκααιι  σσέέββοοννττααιι  ττιιςς  εεππιιθθυυμμίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς    

ττωωνν  άάλλλλωωνν  κκααιι  εεννττάάσσσσοουυνν  ττηηνν  εεννσσυυννααιισσθθηηττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  σσττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  ττοουυςς  ζζωωήή  

––  ΑΑννααππττύύσσσσοουυνν  σσττάάσσεειιςς  σσεεββαασσμμοούύ  ππρροοςς  ττηη  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ((φφύύλλοουυ,,  φφυυλλήήςς,,  πποολλιιττιισσμμοούύ,,  

θθρρηησσκκεείίααςς,,  εεθθννιικκόόττηηττααςς))..    

ΕΕ..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  δδηημμοοκκρρααττιικκήήςς  σσυυννεείίδδηησσηηςς  κκααιι  ππρραακκττιικκήήςς  

––  ΣΣυυζζηηττοούύνν,,  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυμμμμααθθηηττέέςς  ττοουυςς  ααννεεξξάάρρττηητταα  

ααππόό  ττηη  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ήή  πποολλιιττιισσμμιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσήή  ττοουυςς    

––  ΑΑνναακκααλλύύππττοουυνν  κκοοιιννέέςς  ααννάάγγκκεεςς,,  εεππιιθθυυμμίίεεςς  κκααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσεε  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  

σσχχοολλιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  

––  ΛΛεειιττοουυρργγοούύνν  οομμααδδιικκάά  κκααιι  οορριιοοθθεεττηημμέένναα  ((ααππόό  κκοοιιννοούύ  ααπποοφφάάσσεειιςς,,  δδέέσσμμεευυσσηη  σσεε  

σσυυμμββόόλλααιιαα,,  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοιι  ρρόόλλοοιι,,  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  ααννααγγννώώρριισσηη  εευυθθυυννώώνν  κκ..άά..))  

––  ΑΑννααππττύύσσσσοουυνν  οομμααδδιικκόό  ππννεεύύμμαα  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν  ττηηνν  άάπποοψψηη  όόττιι  όόλλοοιι  έέχχοουυνν  ττηη  θθέέσσηη  

ττοουυςς  ωωςς  ιισσόόττιιμμαα  μμέέλληη  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  ττάάξξηηςς  

––  ΣΣέέββοοννττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  άάπποοψψηηςς  χχωωρρίίςς  ααυυττόό  νναα  δδηημμιιοουυρργγεείί  έέχχθθρρεεςς  κκααιι  

σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  

––  ΑΑννααγγννωωρρίίζζοουυνν  σστταα  θθέέμμαατταα  ττοουυ  ΜΜττΘΘ  εευυκκααιιρρίίεεςς  αανναακκάάλλυυψψηηςς,,  γγννωωρριιμμίίααςς  κκααιι  ιισσόόττιιμμηηςς  

ααπποοδδοοχχήήςς  ττηηςς  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς..  

ΣΣΤΤ..  ΩΩςς  ππρροοςς  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  δδιιδδαακκττιικκήή  δδιιεερργγαασσίίαα    

––  ΣΣυυννεερργγάάζζοοννττααιι  μμεε  κκοοιιννοούύςς  σσττόόχχοουυςς  σσεεββόόμμεεννοοιι    

τταα  σσυυμμββόόλλααιιαα,,  τταα  όόρριιαα  κκααιι  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυςς..  

––  ΠΠααρρααττηηρροούύνν,,  εερρεευυννοούύνν,,  μμεελλεεττοούύνν  κκααιι  σσττοοιιχχεειιωωδδώώςς  κκρρίίννοουυνν  κκααιι  ααξξιιοολλοογγοούύνν  κκεείίμμεενναα,,  

εειικκόόννεεςς,,  δδεεδδοομμέένναα,,  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  γγεεγγοοννόότταα  
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––  ΖΖωωννττααννεεύύοουυνν  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι  ααφφηηγγήήσσεειιςς,,  ππααίίζζοοννττααςς  ρρόόλλοουυςς  κκααιι  εεννεερργγοοπποοιιώώννττααςς  ττηη  

φφαανντταασσίίαα  ττοουυςς  

––  ΖΖωωγγρρααφφίίζζοουυνν,,  κκαατταασσκκεευυάάζζοουυνν,,  ττρρααγγοουυδδοούύνν  κκααιι  χχοορρεεύύοουυνν  εεμμππννεεόόμμεεννοοιι  ααππόό  τταα  θθέέμμαατταα  

ττοουυ  ΜΜττΘΘ  

––  ΕΕκκφφρράάζζοουυνν  ππρροοσσωωππιικκέέςς  ιιδδέέεεςς  κκααιι  σσκκέέψψεειιςς  ππάάννωω  σστταα  ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  εεππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  

ττάάξξηη  

  

––  ΛΛεειιττοουυρργγοούύνν  μμεεττααγγννωωσσττιικκάά  ααξξιιοολλοογγώώννττααςς  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττηηςς  ττάάξξηηςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  

ττοουυςς  ππρρόόοοδδοο  κκααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  δδιιδδαακκττιικκήή  δδιιεερργγαασσίίαα  

  

  

1.5 Προτεινόμενη Εκπαιδευτική Μέθοδος 

Διδακτική μέθοδος: 

Το σχέδιο διδασκαλίας βασίζεται στις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για 

τη μάθηση. Υλοποιείται με δραστηριότητες διερευνητικές και ανακαλυπτικές, με 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αξιοποίηση των ΤΠΕ και καλλιέργεια δημιουργικών 

δεξιοτήτων.  

Τεχνικές 

Ιδεοθύελλα 

Διδασκαλία μέσω της τέχνης 

Παντομίμα συναισθημάτων 

Παιχνίδι ρόλων 

Κατευθυνόμενος διάλογος 

Διερεύνηση- Ανακάλυψη 

Βιωματική μάθηση 
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Οι μαθητές  δημιουργούν ομάδες των τεσσάρων διαλέγοντας  χρωματιστά 

χαρτάκια. 

 

Στάδιο 1  

Βιωματική προσέγγιση. 

Γνωριμία των ομάδων και δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. 

Δραστηριότητα 1η: 

Μοιράζεται στους μαθητές  το 1ο φύλλο εργασίας, ώστε να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους για τη   γέννηση ενός παιδιού  και τα γενέθλιά του. Στη 

συνέχεια αφηγούνται τις πιο ξεχωριστές προσωπικές στιγμές, από τα γενέθλιά 

τους.   Είναι μια δραστηριότητα γνωριμίας της ομάδας και έχει στόχο  να 

μοιραστούν οι μαθητές συναισθήματα, εμπειρίες και να καλλιεργήσουν την  

ενσυναίσθηση. ( Στόχοι α και β) 

Δραστηριότητα 2η 

Οι μαθητές καλούνται να βρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα γενέθλια 

ενός παιδιού και στα Χριστούγεννα, με στόχο μέσα από αυτή τη διερεύνηση να 

κατανοήσουν  ότι τα Χριστούγεννα είναι  τα γενέθλια του Χριστού.  

Στη συνέχεια κάνουν παντομίμα: περπατούν ελεύθερα στον χώρο και  όποιον 

συναντούν του πιάνουν το χέρι, του χαμογελούν, του εύχονται και του κάνουν 

μια αγκαλιά. ( Στόχος β)  

Στάδιο 2 

Επεξεργασία – Ανάλυση- Παρατήρηση – Σύγκριση 

Δραστηριότητα 3η: 

                Μοιράζεται στους μαθητές από την Καινή Διαθήκη το βιβλικό κείμενο: 
 

• Η Γέννηση στη φάτνη της Βηθλεέμ (Λκ 2, 1-20 
                 
               Αφού διαβαστεί από τον εκπαιδευτικό και γίνει η επεξεργασία του με 

ερωτήσεις στο σύνολο της τάξης, παρακολουθούν  video  και στη συνέχεια καλούνται 

να αφηγηθούν την ιστορία της Γέννησης, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο.             

               Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσουν    ερωτηματολόγιο στον Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή.  

               (Φύλλο εργασίας 2.α- Στόχος γ)  

               Δραστηριότητα 4η             
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               Τα δώρα του κόσμου στον νεογέννητο Ιησού/ Boσκοί και μάγοι (Μτ 2, 1-12, Λκ 

2, 8-20). Αφού  διαβάσουν   τις βιβλικές περικοπές σιωπηρά, καλούνται να αφηγηθούν 

την ιστορία και στη συνέχεια να σκεφτούν το δώρο   που ο καθένας τους θα έκανε 

στον Χριστό αν γεννιόταν σήμερα. Με την τεχνική του κατευθυνόμενου διαλόγου  

οδηγείται  η τάξη σε ένα συμπέρασμα για την αξία των δώρων.  

                Στη συνέχεια το κάθε παιδί σκέφτεται ένα ή δύο θετικά πράγματα για έναν 

συμμαθητή του και τα γράφει σε μία κάρτα-δώρο. 

                (Φύλλο εργασίας 3- στόχοι γ,ε) 

               Δραστηριότητα 5η: 

               Επεξεργάζονται την εικόνα της Γέννησης, στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

              « Η ερμηνεία της εικόνας της Γέννησης του Χριστού»  

            Στη συνέχεια βλέπουν και συγκρίνουν και άλλες εικόνες της Γέννησης  Δυτικής και 

Βυζαντινής τεχνοτροπίας σε πρόγραμμα παρουσίασης στον πίνακα. 

             http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7751  

             http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7752     

             

            Στάδιο 3
ο
 

            Δημιουργία – Έκφραση  

             Δραστηριότητα 6
η
: 

               Δραματοποίηση της Γέννησης ανά δύο ομάδες. 

               Σε ένα καλάθι υπάρχουν  αντιπροσωπευτικά κομμάτια, από τις φορεσιές που 

χρησιμοποιούνται στη               χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου, και επιλέγουν  

τι θα φορέσει ο καθένας ,ώστε να αναπαραστήσουν τη σκηνή της Γέννησης. 

               Δραστηριότητα 7η 

Δίνονται στους μαθητές σε έντυπη μορφή χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια. 

Ακούγοντας τους ύμνους της Γέννησης καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους ποιοι 

κατά τη γνώμη τους έχουν περισσότερο ανάγκη από αγάπη και μία αγκαλιά  τις μέρες των 

Χριστουγέννων ( π.χ. ηλικιωμένοι σε γηροκομείο, ορφανά, άστεγοι, μετανάστες κ.α.) 



7 

 

Ακούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ζωγραφίζουν σε μεγάλο χαρτί ( η κάθε ομάδα το 

δικό της), κάνοντας τα τραγούδια εικόνες. Παίρνουν μέρος και σε ηλεκτρονική δημοσκόπηση 

για το πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι   και  για το «Τι σημαίνουν για σένα τα 

Χριστούγεννα».   

Στόχος ε        

                Στάδιο 4 

Αξιολόγηση 

Δραστηριότητα 8η 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία  ενός χριστουγεννιάτικου λεξικού. 
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Το περίγραμμα της Διδασκαλίας 

α/

α 

Στάδια διδασκαλίας Χρόνος Εκπαιδευτική Τεχνική Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα που 

υπηρετούνται. 

1 Βιωματική προσέγγιση και 

γνωριμία των ομάδων. 

20 λεπτά Ομαδοσυνεργατική 

Ιδεοθύελλα 

Βιωματική μάθηση 

Αφήγηση ιστοριών 

Περιγράφουν 

βιώματα από γιορτές 

γενεθλίων και 

μοιράζονται 

συναισθήματα και 

εμπειρίες. 

2 Επεξεργασία – Ανάλυση - 

Παρατήρηση - Σύγκριση. 

70 λεπτά Κατευθυνόμενος διάλογος 

Διερεύνηση – Ανακάλυψη 

Ομαδοσυνεργατική 

Διδασκαλία μέσω τέχνης 

Παρατήρηση- Περιγραφή- 

Σύγκριση 

Αναγνωρίζουν στις 

βιβλικές αφηγήσεις 

της Γέννησης του 

Χριστού την αξία του 

δώρου και της 

προσφοράς. 

Περιγράφουν εικόνες 

της Γέννησης. 

3 Δημιουργία – Έκφραση 45 λεπτά Τεχνική δράματος και 

αναστοχασμού 

Δημιουργική έκφραση 

 

Συνεργάζονται, 

επικοινωνούν, 

δημιουργούν  και 

παράγουν ομαδικό  

έργο. 

4 Αξιολόγηση 45 λεπτά Διερεύνηση - Ανακάλυψη Κατανοούν το 

λεξιλόγιο της 

ενότητας , 

αναπτύσσουν 

ικανότητες 

αναζήτησης 

πληροφοριών και 

μαθαίνουν τη 

θρησκευτική 

γλώσσα. 
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