


Α’ Ενότητα Χριστούγεννα  
Στόχοι: -Τα παιδιά να γνωρίσουν και να βιώσουν τα ήθη & έθιμα 

των παραδοσιακών Χριστουγέννων. 
-Να προσεγγίζουν και να  ερευνήσουν το θέμα μέσα από διάφορους 

τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά, Τέχνες, Γεωγραφία…. 

 

«Οι καλικάτζαροι» 













Παρατήρησε καλά αυτή την εικόνα 
είναι ένας καλικάτζαρος! Εσύ πώς τον 
φαντάζεσαι με τόσα που διάβασες 
για εκείνους; 

Ζωγράφισε και εσύ έναν καλικάτζαρο όπως 
τον φαντάζεσαι και δώσε του ένα αστείο 
όνομα! Για να σε βοηθήσουμε λίγο μπορείς 
να τον πεις Μεγαλαυτιά! 



Αινίγματα και Γλωσσοδέτες… 

Σαν γουρούνι βρώμικοι 
και σαν τη νύχτα μαύροι 
Ορμάνε με μανία στα γλυκά 
μα εξαφανίζονται σαν βλέπουν 
τον παπά. 
Τι είναι;   

Οι καλικάτζαροι 

Το βράδυ ξυπνάνε και είναι μες 
τη σκανταλιά. Το πρωί 
κοιμούνται, χωμένα στη φωλιά. 
Τι είναι;  

Οι καλικάτζαροι 

Για προσπάθησε να 
επαναλάβεις…. 

-Καλικάτζαρος, καλιμάντζαρος, 
καλικατζομάτζαρος, καλικατζαρίζει 
και σκαλίζει την πυροστιά την 
καλικατζαροσκαλισμένη. 
 
 
-Καλικατζαράκια κάνουν γιούρια με 
φούρια, και ρημάζουν και αδειάζουν 
και τρομάζουν με φούρια τα 
γοργοκαλικατζούρια. 



«Χριστουγεννιάτικα καλούδια για τα 
Καλικατζαράκια» 

. 

Ένωσε τα καλικατζαράκια με τις καραμέλες και 
δες αν  έχουν όλα από μια. Αν όχι,  πόσες 
καραμέλες λείπουν; 





«Της νοικοκυράς το κόσκινο» 

Ένα από τα πιο παλιά έθιμα του 
Δωδεκαημέρου ήταν αυτό με το κόσκινο! Το 
κόσκινο είναι ένα σκεύος που μοιάζει με 
ταψί αλλά στον πάτο του είναι γεμάτο 
μικρές τρυπούλες. Το χρησιμοποιούσαν οι 
νοικοκυρές για να κοσκινίζουν το αλεύρι.  
Όταν τελείωναν με τα γλυκά τους στόλιζαν 
το κόσκινο με στολίδια και στη μέση 
κεντούσαν με κλωστή έναν καλικάτζαρο. 
Στο τέλος το κρεμούσαν στη πόρτα του 
σπιτιού τους. 
Το έθιμο λέει πως την Παραμονή των 
Χριστουγέννων την νύχτα οι Καλικάτζαροι 
ανεβαίνουν στη γη και μπαίνουν στα σπίτια 
να φάνε τα γλυκά και να κάνουν 
σκανταλιές. Όταν έβλεπαν όμως το κόσκινο 
κρεμασμένο άρχιζαν να μετρούν τις 
τρυπούλες του μια μια. Να όμως που οι 
Καλικάτζαροι ξέρουν να μετρούν μόνο ως 
το 10! Έτσι ξεκινούσαν πάλι από την αρχή, 
και τους έβρισκε το ξημέρωμα να μετρούν. 
Μα με το άκουσμα του πρώτου πετεινού 
έτρεχαν και πάλι στη σκοτεινή φωλιά τους. 

Θες να φτιάξεις και εσύ;  
Σίγουρα θα σε βοηθήσει η 

γιαγιά… 

Θα χρειαστείς : 
 
• Ένα ξύλινο κόσκινο σαν 

της εικόνας 
• Γιρλάντες για να 

διακοσμήσεις το ξύλο 
• Μαρκαδόρους, χαρτόνι, 

ψαλίδι και κόλα 
 

Ζωγράφισε έναν καλικάτζαρο 
κόψε τον και κόλλησε τον στο 
κέντρο του κόσκινου! Να είσαι 
σίγουρος πως τα ξεγελάσεις τα 
πονηρά αλλά καθόλου έξυπνα 
καλικατζαράκια. 

 



«Μελωμένες τηγανίτες , το αγαπημένο 
γλυκό των καλικατζάρων» 

Υλικά 
 
• 1 αυγό 
• 1/3 φλιτζ. γάλα 
• 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ 
• 1 κοφτή κ.γ. ζάχαρη άχνη 
• Αλάτι, ίσα στη μύτη ενός μικρού κουταλιού 
• Αλεύρι 
• Λάδι για τηγάνισμα 
• Μέλι, χοντροκομμένα καρύδια, σουσάμι, κανέλα για γαρνίρισμα 

Χτυπήστε όλα μαζί τα υλικά χωρίς το αλεύρι. Προσθέσετε 
όσο αλεύρι χρειαστεί (λιγότερο από 1 φλ.) για να γίνει 
ένας χυλός όχι πολύ σφιχτός ούτε αραιός. Ζεστάνετε καλά 
το λάδι και ρίξτε κουταλιές από το χυλό μέσα. Οι τηγανίτες 
είναι έτοιμες μόλις έρθουν ροδισμένες στην επιφάνεια. 
Σερβίρετε τις τηγανίτες μελωμένες και πασπαλισμένες με 
καρύδια, κανέλα και σουσάμι. Τρώγονται ζεστές – 
θαυμάσιες για χειμωνιάτικες στιγμές… 

Εκτέλεση 

Μπες στη κουζίνα 
βάλε την ποδιά σου 
και ετοίμασε το πιο 
λαχταριστό 
γλύκισμα… Μην 
αφήσεις καθόλου για 
τα καλικατζούρια…. 



«Τα Κάλαντα»  Ν. Λύτρας 

Παρατήρησε τον Πίνακα του 
διάσημου ζωγράφου. Συζήτησε με 
κάποιον μεγάλο τί βλέπεις…. 

 Τί κάνουν τα παιδιά; 
 Είναι χαρούμενα ή λυπημένα; 
 Ποιά στιγμή της ημέρας είναι; 

Πρωί, απόγευμα, ή βράδυ;και 
πώς το κατάλαβες; 

 Τί όργανα παίζουν τα παιδιά; 
 Ένα παιδί κρατάει ένα καλαθάκι 

και ένα άλλο ένα φαναράκι. Σε τί 
τους χρησιμεύουν; 

 Τί φοράνε τα παιδιά μοιάζουν τα 
ρούχα τους με τα δικά μας; 

 Τί κρατάει η νοικοκυρά στα 
χέρια της; 

 Πώς θα ονόμαζες αυτόν τον 
Πίνακα; 

Αγαπητοί γονείς, 
επεξεργαστείτε τον Πίνακα 
με τα παιδιά σας κάνοντας 
τις παρακάτω ερωτήσεις. Θα 
τα βοηθήσετε να εξελίξουν 
και να εμπλουτίσουν τον 
προφορικό τους λόγο. 



«Η Μάγισσα που 
μισούσε τα Κάλαντα» 

https://www.youtube.com/watch?v=2t4Ntqbo7hA&list=PL9K3nhvPml
OaQT4KGgNAkzSNr7UNcQj7R&index=3&t=0s 
 

Πάτησε να ακούσεις το 
παραμύθι της μάγισσας 
Φρικαντέλας, και στη συνέχεια  
ζωγράφισε ό,τι σου άρεσε πιο 
πολύ από το παραμύθι που 
άκουσες!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2t4Ntqbo7hA&list=PL9K3nhvPmlOaQT4KGgNAkzSNr7UNcQj7R&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2t4Ntqbo7hA&list=PL9K3nhvPmlOaQT4KGgNAkzSNr7UNcQj7R&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2t4Ntqbo7hA&list=PL9K3nhvPmlOaQT4KGgNAkzSNr7UNcQj7R&index=3&t=0s


«Θεοφάνια, ο διωγμός των 
καλικατζάρων και το τέλος του 

Δωδεκαημέρου» 
Τα Θεοφάνια τα καλικατζαράκια 
χαίρονται την τελευταία τους 
μέρα πάνω στη γη. Αυτό 
συμβαίνει γιατί έρχεται ο παπάς 
με την «βρεχτούρα» του και την 
«αγιαστούρα» του.  Σύμφωνα με 
το έθιμο και τον εκκλησιαστικό 
εορτασμό των Θεοφανίων ο 
παπάς αγιάζει τα νερά. Έτσι όλοι 
οι νέοι άνδρες των διάφορων 
θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδος  
πηγαίνουν στη θάλασσα και 
περιμένουν τον παπά να ρίξει το 
σταυρό στο νερό για να το 
αγιάσει. Να διώξει κάθε κακό 
δηλαδή. Τότε οι νέοι βουτούν στο 
νερό για να πιάσουν τον σταυρό. 
Όποιος τον πιάσει και τον δώσει 
στον παπά λέγεται πως είναι ο 
τυχερός της χρονιάς θα έχει υγεία 
και ευημερία. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWFd5Lyf
EoU 
 

Αν θες  να δεις πως γίνεται η 
ρίψη του σταυρού πάτα εδώ να 
δεις το βίντεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWFd5LyfEoU
https://www.youtube.com/watch?v=iWFd5LyfEoU
https://www.youtube.com/watch?v=iWFd5LyfEoU


Αγαπητοί γονείς και καλά μας παιδιά, 
Σας ευχόμαστε από καρδιάς όλα τα καλά! 

Χαρούμενα Χριστούγεννα  
και 

 Καλή Πρωτοχρονιά. 


