
WEIHNACHTEN 
 

ARBEITSBLATT 

DER WEIHNACHTSMANN 

(© Barbara Rach, Sulzbach) 

Roter Mantel, weißer Bart, 
lieb und nett, niemals ………. 
Eine Legende, ein ……………., 
er macht unser Leben bunter. 
Kommen Schnee und …………. 
erscheint er schon in Bälde. 
Er beschert mit …………………, 
tut was Menschen glücklich macht. 
Das Herzbeben und das …………... 
kann er so herrlich leicht entfachen. 
Er zieht jeden in seinen Bann. 
Er ist nunmal der ………………………... 

 

 
 
Setze die Woerter ein! 
 
 

               ,  
 
 

           



WEIHNACHTEN 
 
ARBEITSBLATT 
 
1. Aktivität 

1. Πληκτρολογείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.engelchen.de 
2. Κάντε κλικ στο αγγελάκι. 
3. Στο τέλος της σελίδας βρίσκεται µια κάρτα µε έναν Άγιο Βασίλη 

(Weihnachtsmann) και το λογότυπο Weihnachtsring homepage. Επιλέξτε 
την! 

4. Πολλές ευχές εµφανίζονται στην οθόνη σας! Ποιες είναι αυτές; 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. Βρείτε τρόπο να µπείτε µέσα στο σπίτι του Weihnachtsmann. 
6. Ήρθε η ώρα να ακούσουµε την Άγια Νύχτα, όµως αυτή τη φορά … θα την 

τραγουδήσουµε στα γερµανικά. 
7. Οµάδα Α: Γράψτε την πρώτη στροφή και κάντε την πρώτη σας πρόβα! 

Οµάδα Β: Γράψτε τη δεύτερη στροφή και κάντε την πρώτη σας πρόβα! 
Οµάδα Γ: Γράψτε την τρίτη στροφή και κάντε την πρώτη σας πρόβα! 
 

2. Aktivität 
1. Κλείστε το παράθυρο µε τα τραγούδια.  
2. Πόσες µέρες έµειναν ακόµη µέχρι τα Χριστούγεννα; (Wie viele Tage sind es 

noch bis Weihnachten?) 
3. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ctrl, πατήστε και το Ν. 
4. Τι πληροφορίες µπορείς να συγκεντρώσεις για τις 18.12.2002; Κάνε κλικ 

πάνω στην επιλογή: Seite 4: In der Weihnachtsfabrik. Θέλεις να 
ακολουθήσεις τον Weihnachtsmann στο Βόρειο Πόλο; Μπορεί να χρειάζεται 
τη βοήθειά σου. (Möchtest du mit dem Weihnachtsmann zum Nordpol?) 
Όταν εµφανιστεί η ερώτηση “Wie darf ich dich ansprechen?”, γράψτε το 
όνοµά  σας. 

5. Κλείστε το παράθυρο. 
 

3.Aktivität 
1. Μπορείς να βρεις χριστουγεννιάτικες κάρτες; Suche Weihnachtskarten mit 

Weihnachtsmotiven! 
2. Στείλτε µια κάρτα σε κάποιον φίλο σας! 
 

4.Aktivität 
1.Ήρθε η ώρα να τραγουδήσει η κάθε οµάδα τη στροφή της Άγιας Νύχτας που 
έµαθε!  

 

http://www.engelchen.de/

