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Εύχομαι να αποκτήσω ένα δωμάτιο με πριγκίπισσες
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΠΡΩΤΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω η

Πρώτη και Δευτέρα Τάξη Δημοτικου Γενικης Αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

13ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών :
https://www.youtube.com/watch?v=cgQ1P1YVeEA&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=70

https://www.youtube.com/watch?v=cgQ1P1YVeEA&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=70


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω η

Τρίτη και Τετάρτη Τάξη Δημοτικου Γενικης Αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

1ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού :
https://www.youtube.com/watch?v=74mbN6GFllA&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=78

2ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης :
https://www.youtube.com/watch?v=mTSIAtBN9jM&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=76

3o Δ.Σ. Λουτρακίου :
https://www.youtube.com/watch?v=t1W4RuOST-g&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=75
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΠΕΜΠΤΗ & ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω η

Πέμπτη και Έκτη Τάξη Δημοτικου Γενικης Αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου :
https://www.youtube.com/watch?v=8M6WXc7Msls&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=71

2o Δημοτικό Σχολείο Πεύκης :
https://www.youtube.com/watch?v=p4Hxo8nxnKA&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=71

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη «Αντώνης Σαμαράκης» :
https://www.youtube.com/watch?v=44jgZ0WbaWU&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=79

2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας :
https://www.youtube.com/watch?v=pZur82wE7Q0&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=78
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΠΕΜΠΤΗ & ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω η

Πέμπτη και Έκτη Τάξη Δημοτικου Γενικης Αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

50o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης :
https://www.youtube.com/watch?v=6VDQsyQWPNY&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=70

Δημοτικό Σχολείο Λάρδου :
https://www.youtube.com/watch?v=_3tXm-dijyk&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=69

Δημοτικό CGS Costeas Geitonas School :
https://www.youtube.com/watch?v=4x_AYj4t8IE&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=68

Δημοτικό Σχολείο Αρσενίου :
https://www.youtube.com/watch?v=KKhKvpE_Fsg&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=67
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΠΕΜΠΤΗ & ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω η

Πέμπτη και Έκτη Τάξη Δημοτικου Γενικης Αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας :
https://www.youtube.com/watch?v=ubfRG6lWE5A&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=66

Δημοτικό Σχολείο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής :
https://www.youtube.com/watch?v=saH6oMzp7W4&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=65

Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων Χίου:
https://www.youtube.com/watch?v=XYMsJXm8Wq4&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-
eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=1
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