
www.thrania.com

Κάρτες ανάπτυξης 
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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 

τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε 
τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια 
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των Χριστουγέννων.
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Τι παρατηρείς στην εικόνα?
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Φτιάξε μία φανταστική ιστορία 

για την εικόνα.
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Χρειάζεται να βοηθήσεις τον Άγιο Βασίλη 

να γεμίσει τον σάκο του με δώρα. Ποια 

τρία αντικείμενα θα του έδινες για να 

δωρίσει σε ένα άλλο παιδί?
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Ποιο δώρο από όλα όσα έχεις 

λάβει στο παρελθόν σου άρεσε 

περισσότερο και γιατί?

www.thrania.com



Φτιάξε μία φανταστική ιστορία με τις 

εξής λέξεις: δέντρο, γυάλινο δοχείο, 

χιόνι, κλειδί, παρέα φίλων
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Περίγραψε δύο σκηνές που σου 

θυμίζουν Χριστούγεννα!
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Εάν ήσουν βοηθός του Άγιου Βασίλη, σε 

ποιες τρεις χώρες θα του πρότεινες να 

ταξιδέψετε πρώτα και γιατί?
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Φτιάξε μία φανταστική ιστορία με 

ήρωα έναν σκύλο και ένα δώρο!
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Αν είχες μία αποστολή να φτιάξεις 

έναν αστείο χιονάνθρωπο, τι 

στοιχεία θα του πρόσθετες και πώς 

θα ήταν? Περίγραψέ τον.
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Ποιες είναι οι πιο δυνατές σου 

αναμνήσεις από όλα τα 

Χριστούγεννα που έχεις ζήσει?
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Αν το δέντρο της εικόνας δεν 

προορίζεται για το σπίτι σου, πού θα 

πρότεινες να μεταφερθεί και γιατί?
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Ένας σκανταλιάρης σκύλος έριξε το 

δέντρο ενώ έλειπαν οι γονείς σου και 

εσύ είχες αναλάβει να το προσέχεις. 

Πώς θα δράσεις για να λύσεις την

κατάσταση?
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Τι στολίδια θα είχε το πιο αστείο 

δέντρο του κόσμου για εσένα?
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