
 

O Theodor ζρχεται ςτο ςχολείο ςασ! 

 
Αγαπθτζσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

το αρκουδάκι Τheodor, που ςυνοδεφει τουσ μακθτζσ των Δθμοτικϊν μζςα από τισ ςελίδεσ 

του αγαπθμζνου βιβλίου der, die, das, ζχει ξεκινιςει ζνα ταξίδι ςτθν Ελλάδα και κα ικελε 

πολφ να περάςει και από τθν τάξθ ςασ! Σκοπόσ του είναι να γνωρίςει τουσ μακθτζσ ςασ 

και να φζρει πιο κοντά όλα τα παιδιά που μακαίνουν Γερμανικά ςτα Δθμοτικά ςχολεία             

τθσ χϊρασ. 

Στο ςακίδιό του κα ζχει γράμματα μακθτϊν από τουσ διάφορουσ ςτακμοφσ των ταξιδιϊν 

του. Ζτςι κα ζχετε τθν ευκαιρία να διαβάςετε με τθν τάξθ ςασ τι ζγραψαν ςτον Theodor                     

τα παιδιά που ςυνάντθςε ςτθν περιοδεία του και να πάρετε ιδζεσ για το υλικό που κα 

ετοιμάςετε να πάρει μαηί του ςτο ταξίδι τθσ επιςτροφισ.  

Αυτό κα μποροφςε να είναι για παράδειγμα: 

 Μια φωτογραφία τθσ τάξθσ ςασ με τον Theodor που κα ςυνοδεφεται από μια 

(ςφντομθ) παρουςίαςθ του κάκε μακθτι. 

 Μια παρουςίαςθ τθσ τάξθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, όπου μποροφν να 

μιλιςουν για τα χόμπι, τισ δραςτθριότθτεσ, το ςχολείο τουσ κ.ά. 

 Μια ομαδικι εργαςία, όπωσ το Leporello, με το κζμα τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

που διδάςκετε τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

Είμαςτε ςίγουροι ότι εςείσ και οι μακθτζσ ςασ κα ζχετε πολλζσ ακόμα ιδζεσ, αρκεί να 

αφιςετε ελεφκερθ τθ φανταςία ςασ. Ο μόνοσ περιοριςμόσ είναι να χωρζςουν αυτά που 

κα ετοιμάςετε ςτο ςακίδιο του Theodor. 

Αν κζλετε λοιπόν να καλωςορίςετε τον Theodor ςτο ςχολείο ςασ και να τον φιλοξενιςετε 

για ζνα ι περιςςότερα μακιματα, καλζςτε μασ ςτο τθλ. 210 6007803-4 ι ετοιμάςτε με τθν 

τάξθ ςασ μια ανάλογθ πρόςκλθςθ. 

Ο Theodor κα ζρκει ςε ςασ με courier και φυςικά με ζξοδα του εκδοτικοφ μασ οίκου και 

κα πάρει το δρόμο τθσ επιςτροφισ πάλι με δικι μασ χρζωςθ, χωρίσ καμία δική ςασ 

επιβάρυνςη. 
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