
Παιδικές ταινίες κι εκπομπές  

 

 

 

 

Για όσο διάστημα διαρκεί το κλείσιμο των σχολείων 
εξαιτίας του κορωνοϊού το τηλεοπτικό κανάλι ZDF 
προσφέρει μια συλλογή από εκπαιδευτικές ταινίες κι 
εκπομπές για κάθε ηλικία. Εκπομπές για το Δημοτικό 
θα βρεις κάτω από τον τίτλο „Schlaue Sendungen für 
Grundschule und Unterstufe“ 

Για την ιστοσελίδα πάτησε εδώ: 

www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

 

 

 

 

Στην ιστοσελίδα του καναλιού ARD βρίσκεις παιδικά 
προγράμματα.  

Για την ιστοσελίδα πάτησε εδώ: 

www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html 

 
 

 

 

Στην ιστοσελίδα του παιδικού καναλιού Kika, που 
ανήκει στα κανάλια ARD και ZDF, βρίσκεις πολλές 
παιδικές εκπομπές.   

Για την ιστοσελίδα πάτησε εδώ : www.kika.de 

 
 

 

 

Στην ιστοσελίδα του Planet Schule θα βρεις ταινίες, 
ιστορίες και παιχνίδια, από  τα οποία μπορείς να 
μάθεις πολλά. Ακόμα και για την εκμάθηση της 
γερμανικής ή της αγγλικής γλώσσας μπορούν να σου 
φανούν χρήσιμα. Επιπλέον εδώ μπορείς να 
αναζητήσεις πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα,  
που έχετε δουλέψει στο μάθημα.  

Για την ιστοσελίδα πάτησε εδώ :  

www.planetschule.de/sf/spezial/grundschule 
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Wissen macht Ah! 

 

 

 

Wissen macht Ah! είναι μια εκπομπή γνώσεων για 
παιδιά. Οι εκπομπές  είναι διαθέσιμες στο WR (Δυτική 
Ραδιοφωνία της Γερμανίας).  

Πάτησε εδώ για τον ιστότοπο της εκπομπής: 
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/ 

 

 

Checker Tobi 

 

 

 

Το Checker Tobi είναι μια εκπομπή γνώσεων για παιδιά 
δημοτικού. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή στην 
ιστοσελίδα της του παιδικού καναλιού ΚΙΚΑ! 

Υπάρχουν τόσο πολλές ερωτήσεις στον έξω κόσμο. Για 
αυτό είναι καλό που υπάρχουν οι ερευνητές μας και αυτοί 
ρωτάνε με τη δοκιμασμένη μέθοδο: Γιατί δεν πέφτει ένας 
γερανός; Πώς άναβαν φωτιά στην εποχή του Λίθου; Πώς 
νιώθει κανείς την έλλειψη της βαρύτητας στο διάστημα;  

Πάτησε εδώ για τις εκπομπές:  
https://www.kika.de/checker-tobi/index.html 

 

 

Checker Can 

 

 

 

Το Checker Can είναι μια εκπομπή γνώσεων για παιδιά 
δημοτικού. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή στην 
ιστοσελίδα του παιδικού καναλιού ΚΙΚΑ!  

Η εκπομπή Checker Can έχει μόνο ένα σκοπό: να 
ανακαλύψει πώς γίνονται τα πράγματα! Γι’ αυτό η 
εκπομπή Can θέτει ερωτήσεις που κινούν την περιέργεια, 
όπως:  είναι χαζές οι κατσίκες; Πώς πιάνει κανείς έναν 
κλέφτη; Γιατί μυρίζουν άσχημα τα παπούτσια; Πώς τυλίγει 
κανείς ένα τουρμπάνι; Ψάχνουμε για τις απαντήσεις. Στο 
τέλος τουλάχιστον το έχουμε ελέγξει!  

Πάτησε εδώ για τις εκπομπές:  

https://www.kika.de/checker-can/index.html 
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Die Sendung mit der Maus 

 

 

 

Η εκπομπή με το ποντίκι είναι μια εκπομπή με αστείες 
ιστοριούλες για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.  

Πάτησε εδώ για τον ιστότοπο:  www.wdrmaus.de 
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