
 
 

Προτάσεις για να „ζήσουμε“ τα Γερμανικά:  
(με ευγενική χορηγία της Γερμανική Σχολής του Μιλάνου) 
 

Γερμανικές ημερήσιες /εβδομαδιαίες εφημερίδες online 
 
www.spiegel.de 
www.zeit.de  
www.faz.net  
www.sueddeutsche.de  
www.welt.de  
 

Σειρές / ταινίες μέσω Amazon prime ή netflix, τα οποία μπορείτε να 
παραγγείλετε στα Γερμανικά!  
  

 Das Sams (2001) 

 Ronja Räubertochter (1986) 

 Heidi (2005) 

 Timm Thaler oder das verkaufte 
Lachen (2017) 

 Rico, Oskar und die Tieferschatten 
(2014) 

 Vorstadtkrokodile (2009) 

 Die kleine Hexe (2018) 

 Das kleine Gespenst (2013) 

 Herr der Diebe (2006) 

 Das fliegende Klassenzimmer (2003) 

 Emil und die Detektive (2001) 

 Pünktchen und Anton (1999) 

 Das Doppelte Lottchen (2003, 2017) 

 Die rote Zora (2008) 

 Fünf Freunde (verschiedene 
Verfilmungen)  

 Momo (1986) 

 Die Vermessung der Welt (2012) 

 Der Trafikant (2018) 

 Die Wolke (2006) 

 Tschick (2015) 

 Goethe! (2010) 

 Schiller (2005) 

 Buddenbrooks (2014) 

 Ziemlich beste Freunde (2011) 

 Good Bye, Lenin! (2003) 

 Das Leben der Anderen (2006) 

 

Διάφοροι γερμανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί / διάφορες εκπομπές 
 
https://www.swr3.de   SWR3  
https://www.rpr1.de/webradio/rpr1-live  RPR1 
https://www.bigfm.de/webradio/deutschlands-biggste-beats  bigFM 
http://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/  Kiraka 
https://www.ohrka.de 
 

Ακουστικά μυθιστορήματα και αινίγματα, για παιδιά από 5 ετών 
https://www.wdrmaus.de/hoeren/  Die Sendung mit der Maus (WDR) 
https://www.radioteddy.de   Radio Teddy 
https://www.podcast.de/podcast/648715/  Weißt du’s schon για (παιδιά από 3 ετών) 
https://www.ardaudiothek.de/bestseller-und-klassiker-literatur-zum-hoeren/64826722/ 
Ακουστική λογοτεχνία – Bestseller και κλασσική συγγραφείς 
 
https://www.luebbe.de/luebbe-audio/buchstabenbande-podcast/id_6905932  
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Ακουστικά και εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά, για να ακούν και να θαυμάζουν (οι συγγραφείς 
διαβάζουν από τα βιβλία τους, οι εικονογράφοι αποκαλύπτουν πώς ζωντανεύουν τους χαρακτήρες 
και οι ομιλητές μας ταξιδεύουν σε φανταστικούς κόσμους 
 
 z.B. στο Audible ή το Spotify: 

 Die drei ??? und Die drei !!! 

 Die Kurzhosengang von Victor Caspak und Yves Lanois 

 Hörspielzeit: Disney-Märchen (Dumbo, Die Eiskönigin, Die Schöne und das Biest Arielle, 
Findet Dorie, Der König der Löwen) 

 Για παιδιά δημοτικού: Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, Conni, Benjamin Blümchen, TKKG, 
Feuerwehrmann Sam, Tabaluga, Einhornmärchen, Teufelskicker 

 Για μεγαλύτερα παιδιά: π.χ. Daily Quarks  (πολιτική, κωμωδία, αθλητισμός, επιχειρήσεις 
κ.α.) 

 
Αφηγήσεις 
https://www.gratis-hoerspiele.de/kinder/  
π.χ. Pumuckl, Jim Knopf, Peter Pan 
 
http://brooma.de/#work  
Märchen vorlesen 
 

Eιδήσεις και ενδιαφέροντα multimedia 
 
https://www.dw.com/de/themen/s-9077  
Deutsche Welle mit ειδήσεις/Podcasts/ταινίες 
 
https://www.zdf.de/kinder/logo  
Ειδήσεις για παιδιά, θέματα επικαιρότητας με εύκολη επεξήγηση 
 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/uebersicht-neuneinhalb-rueckschau-
100.html  
Ρεπορτάζ για επίκαιρα θέματα για παιδιά και εφήβους 
 
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/index.html  
Εκπομπή γνώσεων για παιδιά 
 
https://www.zeit.de/serie/woher-weisst-du-das  
Zeit Wissen: Woher weißt du das? (Wissenspodcast) 
 
https://www.hamsterkiste.de/  
Wissenswertes für Kinder  
 
https://www.geo.de/geolino  
Geolino online 
 

Για να παίξετε (εντελώς αναλογικά ...) 
Ετοιμάζω τη βαλίτσα μου και παίρνω μαζί μου ... 
Κάποιος ξεκινά με τη φράση: "Ετοιμάζω τη βαλίτσα μου και παίρνω μαζί μου ... 
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(αντικείμενο / ένδυμα). Ο επόμενος παίκτης επαναλαμβάνει την πρόταση και προσθέτει 
ένα άλλο αντικείμενο. 
Το παιχνίδι επίσης εκπαιδεύει τον μυαλό και τη μνήμη. Μπορεί επίσης να παιχτεί σε πολλές 
γλώσσες ταυτόχρονα, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. 
 

Βλέπω αυτό που δεν βλέπεις και αυτό είναι ... (επίθετο, π.χ. χρώμα) 

Κάποιος ξεκινά με τη φράση: „Βλέπω αυτό που δεν βλέπεις και αυτό είναι ...“ Οι άλλοι 
μαντεύουν τώρα τι μπορεί να εννοεί π.χ. ένα μαξιλάρι, ένα στυλό, ... Αν μαντέψει το σωστό, 
είναι η σειρά του στη συνέχεια. 
 
 
 


