
25/12- Day 1:
H κυρία Βλεφαρίδου μάς παρασύρει σε καινούργιες καλλιτεχνικές περιπέτειες. 
Μαζί της μαθαίνουμε να φτιάχνουμε πρωτότυπες χειροτεχνίες! Διάλεξε ένα από τα 
επεισόδια της σειράς εδώ, και ετοίμασε μία από τις δημιουργίες που προτείνει.
Ακόμη, μπορείς να παρακολουθήσεις τη mini pocket χριστουγεννιάτικη παράστα-
ση «Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Αη Βασίλη» εδώ!

26/12 - Day 2: 
Ώρα για ιστορίες μυστηρίου! Έλα να ακολουθήσουμε τον Σέρλοκ Χολμς στον 
μαγικό κόσμο του Χριστουγεννιάτικου Λονδίνου, μέσα από την ιστορία «Ο Σέρλοκ 
Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων.» Πριν από αυτό, ακόνισε το μυαλό σου, 
λύνοντας τους γρίφους, που θα βρεις στο site μας!

27/12 - Day 3: 
Ετοίμασε μία Χριστουγεννιάτικη χορογραφία, με disco διάθεση! Εμπνεύσου από 
τους χορούς των σιντριβανιών στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ! Δίδαξέ τη σε όλη την οικο-
γένεια. Εντυπωσίασε χορεύοντάς την, στο πρώτο ανοιχτό διαδικτυακό Athens 
Disco Kidz zoom party του ΚΠΙΣΝ στις 6/1!

Αντλώντας έμπνευση από τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ, ετοιμάσαμε ειδικά για τα Family 
Μέλη μας, ένα ξεχωριστό 7ήμερο challenge για την εβδομάδα των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς. Μένουμε σπίτι, αλλά γιορτάζουμε όλοι μαζί. Παίζουμε με 
την οικογένειά μας, ανταλλάσσουμε ιδέες, εξελισσόμαστε, γεμίζουμε το σπίτι μας 
και την διάθεσή μας με δημιουργικότητα και όμορφες στιγμές! Φέτος τις γιορτές, 
τι θα μπορούσε να μας κάνει καλύτερη παρέα;
Το 1ο #SNFCCMemberschallenge, ξεκινάει!

7 DAYS CHALLENGE
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https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLHpWgkyskRgv3AFySzKZnSu4PRInnEnOd
https://www.snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus
https://www.snfcc.org/ChristmasTales2020
https://www.snfcc.org/ChristmasTales2020
https://www.snfcc.org/fountains
https://www.snfcc.org/DiscoPartyAnimals
https://www.snfcc.org/DiscoPartyAnimals


28/12 - Day 4: 
Ανάτρεξε στο ψηφιακό Μουσείο της ΕΛΣ! (http://virtualmuseum.nationalopera.gr) 
Μέσα από τα χρονολόγιά της, ψάξε να βρεις τι συνέβη το έτος που γεννήθηκες. 
Στη συνέχεια, επίλεξε ένα από τα διαθέσιμα παιχνίδια: Ντύσε τους πρωταγωνι-
στές, παίξε το κουίζ της Όπερας, ζωγράφισε την αφίσα για μία Χριστουγεννιάτικη 
παράσταση. Καλή διασκέδαση!

29/12- Day 5:
Παρέα με τους φίλους ή τα αδέρφια σου, επίλεξε ένα Χριστουγεννιάτικο ή οποιο-
δήποτε βιβλίο της αρεσκείας σου, μέσα από την παιδική-εφηβική συλλογή του 
Ψηφιακού Αναγνωστηρίου της ΕΒΕ! (https://ereading.nlg.gr). Διάβασέ το, και 
στην συνέχεια συζήτησε μαζί τους για αυτό! Ποιος ήρωας του βιβλίου θα ήθελες 
να είσαι;

30/12- Day 6:
Δημιούργησε τη δική σου Χριστουγεννιάτικη μουσική με αυτοσχέδια αντικείμενα! 
Στο ρυθμό των καλάντων πειραματίσου με αυτοσχέδια κρουστά, κουδουνάκια, και 
άλλα αντικέιμενα που θα βρεις στο σπίτι. Πάρε ιδέες από το παρακάτω video!

31/12- Day 7:
Αλλαγή Χρονιάς μαζί μας! Το #SNFCCMemberschallenge, δεν θα μπορούσε να 
κλείνει, με ωραιότερο τρόπο…
Την τελευταία ημέρα, σε προσκαλούμε μαζί με την οικογένειά σου, στην πιο εορτα-
στική, διαδικτυακή γιορτή! Έχουμε οργανώσει και υποδεχόμαστε όλοι μαζί, μέσα 
από τις οθόνες μας, την νέα χρονιά: ευχόμαστε ένα 2021 γεμάτο χαμόγελα, υγεία 
και ευτυχία �
Αυτή την τελευταία ημέρα του 2020, και την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς,
θα είναι χαρά μας να την μοιραστούμε, έστω και από απόσταση, μαζί σου!
Συντονίσου εδώ SNFCC.org!

• Oλοκλήρωσες το σύνολο ή μέρος των δοκιμασιών; 
Στείλε μας τις σκέψεις ή και τις δημιουργίες σου στο 
members@snfcc.org, ή μοιράσου τις στα social 
media χρησιμοποιώντας το hashtag
#SNFCCmembers!

• Καθώς η πλειοψηφία των εκδηλώσεων θα είναι 
διαθέσιμες online, οι ημερομηνίες του Members 
challenge είναι ενδεικτικές, και μπορείς να 
ολοκληρώσεις το challenge όποτε εσύ επιθυμείς!

http://virtualmuseum.nationalopera.gr/
http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/ekpaideytikes-efarmoges/%E2%80%A6sto-paihnidi/
https://ereading.nlg.gr/el/component/customfilters/all-books/no-manuf?custom_f_38[0]=cea0ceb1ceb9ceb4ceb9cebacf8c&custom_f_38[1]=ce95cf86ceb7ceb2ceb9cebacf8c&server=1
https://ereading.nlg.gr/el/?server=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oGbgXGBrlmw&list=PLHpWgkyskRgv3yXHVGSKszHjDnLhQb4P6&index=71
https://www.snfcc.org/



