
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με ταινίες, παραμύθια,παιχνίδια  
 
>>>Ταινίες στο YΟUTUBE 
* Η γέννηση του Χριστού 

* Η ιστορία των Χριστουγέννων 

* Άγια Νύχτα 

* Ο μικρός Τυμπανιστής 

* Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη 

* Ο Σκρουτζ και τα πνεύματα των Χριστουγέννων 

* Ένα δέντρο μια φορά 

* Οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του μπόμπιρα 

* Χριστούγεννα με τη Φραουλίτσα 

* Ιστορίες στη χαμογελαστή πόλη 

* Τα Χριστούγεννα των Στρουμφ 

* Ο Άη Βασίλης έρχεται στην πόλη ξανά 

>>> ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ (animation) 
* Hey Deer! (Γεια σου ελάφι!) 

* Funny Xmas Communication 

* Christmas Gnome 

* Erste Christmas 

* Give a little love 

* Gordon Goose: Christmas Tree! 

* Silly Symphony The Night Before Christmas 

* The Pink Panther in «A Very Pink Christmas» 

* Tom & Jerry: Santa’s Little Helpers Appisode 

 
 
 
 

https://youtu.be/ibKzqIQt_Nk
https://youtu.be/c9Brcveshdc
https://youtu.be/oJ0Drle2HQE
https://www.dailymotion.com/video/x3ffukm
https://youtu.be/jz0HvbmEL7I
https://youtu.be/ov9przpLi_A
https://youtu.be/Voz9S4xb0xM
https://youtu.be/CRvDBwKHkQk
https://youtu.be/f_ENlXDKKYE
https://youtu.be/1xAUKjF7p6U
https://youtu.be/0P-PQVTAHnc
https://youtu.be/rjWpHO0F9sU
https://youtu.be/O1C9zOQpKG4
https://youtu.be/YQ3qgIMURgI
https://youtu.be/570Sj8j-ZXE
https://youtu.be/vTjtgualL9E
https://youtu.be/Juv2c0xgGno
https://youtu.be/iDicwfAhDaM
https://youtu.be/GHkmVCpDPbU
https://youtu.be/WDrAKCf6_Sg
https://youtu.be/SN_uRDxPh4k


>>>ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ στο YΟUTUBE (animation) 
* Το κοριτσάκι με τα σπίρτα 
* Μια μαγική Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 
* Ρούντολφ το ελαφάκι 
* Ο Καρυοθραύστης 
* Η βασίλισσα του χιονιού 
* Έλατο 
* Χιονονιφάδα 
* Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη 
* Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι 

>>>ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ με ΑΦΗΓΗΣΗ στο YOUTUBE (βιβλία) 
* Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 
* Τα Χριστούγεννα του Έλεφ και της Άντα 
* Ο ποντικούλης που έσωσε τα Χριστούγεννα 
* Ο καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο 
* Η μπουγάδα του Άι Βασίλη 
* Οι βρώμικες κάλτσες του Άη Βασίλη 
* Το ανιψάκι του Άι Βασίλη 
* Το ταξίδι του Άη Βασίλη 
* Πώς το έλατο έγινε το δέντρο των Χριστουγέννων 
* Το παλιό μπλε στολίδι 
* Χιονίζει… 
* Σ’ αγαπώ πιο πολύ κι απ’ τα Χριστούγεννα 
* Η μικρή μπότα του Αΐ-Βασίλη 
* Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα 

 
>>>Χριστουγεννιάτικα e-books 

• Οι βρόμικες κάλτσες του Άγιους Βασίλη ΕΔΩ 
• Χριστουγεννίατικα Σκεψεδάκια ΕΔΩ 
• Θα έρθει άραγε φέτος ο Άγιος Βασίλης; της Αναστασίας Γκούγκα  ΕΔΩ 
• Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ΕΔΩ 
• Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς, της Δανάης Στεργίου ΕΔΩ 
• «Τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα του παππού Πανώφ» – Διήγημα του Λέοντος 

Τολστόι ΕΔΩ 
• Τα Χριστούγεννα των Ποιητών – Λεύκωμα ΕΔΩ 
• Τα Χριστούγεννα στα αναγνωστικά από το 1927 μέχρι το 1977 ΕΔΩ 
• Ονειρεύτηκα λευκά Χριστούγεννα, του Θ. Τριαρίδη ΕΔΩ 
• Η Πολιτεία που δεν είχε Χριστόυγεννα, Ευρυδίκη Αμανατίδου ΕΔΩ 
• Ο Άγιος Βασίλης ο Κάραβος και το ψάρεμα ΕΔΩ 

Να διευκρινήσω ότι ελάχιστες από τις παραπάνω  δραστηριότητες 
είναι δικές μου δημιουργίες. Εγώ απλώς οργάνωσα τα λινκ σε μία 
ανάρτηση ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα... 

https://youtu.be/PFi1OUtLGRk
https://youtu.be/CvUcLrI-q7o
https://youtu.be/HYUfdMdjR-w
https://youtu.be/exN9Cs6haEY
https://youtu.be/bWwYEax1qls
https://youtu.be/zLyh83c08b8
https://youtu.be/3FR_cWCP1-Y
https://youtu.be/dJM6JM5l12Y
https://youtu.be/wnqH47WAEpU
https://youtu.be/-p6KYhiIuUc
https://youtu.be/dxfoGPyIfn8
https://youtu.be/AuPS8IBG7Lo
https://youtu.be/VceNVuyOjN8
https://youtu.be/f8HTkEcjxTY
https://youtu.be/lKfWMdidI_o
https://youtu.be/UIdfNyteOzQ
https://youtu.be/S_V8K5CKuSc
https://youtu.be/RDqK0rIHcyA
https://youtu.be/eV_A7k_ovBk
https://youtu.be/iq4xUwc-D74
https://youtu.be/DRECDtkoMlQ
https://youtu.be/IOrGlIHW_94
https://youtu.be/2t4Ntqbo7hA
https://okiriostonipologiston.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html
https://www.openbook.gr/skepsedakia-christoygenniatika/
https://www.openbook.gr/tha-erthei-arage-fetos-o-ai-vasilis/
https://www.openbook.gr/xristougenniatika-diigimata-papadiamantis/
https://www.openbook.gr/to-magiko-sentoni-tis-protochronias/
https://www.openbook.gr/ta-idiaitera-christoygenna-toy-pappoy-panof/
https://www.openbook.gr/ta-christougenna-twn-poiitwn/
https://www.openbook.gr/anagnostika/
https://www.openbook.gr/oneireytika-ta-leyka-xristougenna/
https://www.openbook.gr/i-politeia-pou-den-eixe-xristougenna/
https://www.openbook.gr/o-agiovasilis-o-karavos-kai-to-psarema/

