ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου για τη Γερμανία!
Η Γερμανία αναλαμβάνει από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2020 την
Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, η Γερμανία θα συμμετάσχει τον Σεπτέμβριο του 2020 ως τιμώμενη χώρα
στη 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παράλληλα τιμάται και η γερμανόφωνη
λογοτεχνία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο του 2020.
Με αυτήν την αφορμή, θέλουμε να γνωρίσεις τη Γερμανία καλύτερα μέσα από αυτό
το τεύχος. Ο Φίλιπ και η Κάτια θα σου κάνουν παρέα!
Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τη Γερμανία, μπορείς να επισκεφθείς τη
σελίδα μας στη διεύθυνση www.ellada.diplo.de και
www.tatsachen-ueber-deutschland.de. Πληροφορίες για τη γερμανική Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείς να βρεις εδώ: www.eu2020.de.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το German Information Centre USA, που συνέθεσε την
πρωτότυπη έκδοση του τεύχους που κρατάς στα χέρια σου.
Καλή διασκέδαση στη ζωγραφική, στο διάβασμα και στη μάθηση!

www.vexels com

Πού βρίσκεται η Γερμανία;
Wo liegt Deutschland?
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Γερμανία

Η Γερμανία και η Ελλάδα βρίσκονται στην Ευρώπη και ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη Γερμανία ζουν περίπου 83 εκατομμύρια άνθρωποι.
Δηλαδή περίπου 8 φορές περισσότεροι απ΄ότι στην Ελλάδα.
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Η Γερμανία με μία ματιά
Deutschland auf einen Blick
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Τα 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια της Γερμανίας
Η πρωτεύουσα της Γερμανίας
ονομάζεται Βερολίνο (Berlin).
Ταυτόχρονα είναι και κρατίδιο.
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rot
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gold
Γερμανική Σημαία
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Έμβλημα του Βερολίνου,
της πρωτεύουσας της Γερμανίας.
Η κορώνα είναι χρυσή, η αρκούδα
είναι μαύρη και τα πέλματα και η
γλώσσα της είναι κόκκινα.

Διάσημοι συνθέτες
Berühmte Komponisten
Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο Γιοχάνες Μπραμς και ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν,
τα 250ά γενέθλια του οποίου γιορτάζουμε το 2020, είναι τρεις από τους πολλούς
διάσημους μουσικοσυνθέτες από τη Γερμανία.

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Ludwig van Beethoven
1770-1827

Johannes Brahms
1833-1897

Δικές τους είναι ορισμένες από τις πιο διάσημες μουσικές μελωδίες στον κόσμο, όπως
π.χ. «Η Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν, που γνωρίζουμε και ως Ύμνο της Ευρώπης.
Η μουσική παίζει και σήμερα σημαντικό ρόλο στη Γερμανία και πολλά παιδιά ξεκινούν
από νωρίς την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.

Βιολί
Geige

Φλογέρα
Blockﬂöte

Αρμόνιο
Orgel

Μεταλλόφωνο
Glockenspiel
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Γερμανικό Αλφάβητο
Deutsches Alphabet
Αυτά είναι τα γερμανικά γράμματα:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ä Ö Ü ß
Το γερμανικό αλφάβητο αποτελείται από 26 γράμματα, καθώς και τα Ä, Ö και Ü,
δίφθογγους, οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα διαλυτικά τους και τα οποία αλλάζουν την
προφορά τους. Υπάρχει κι ένα γράμμα που μοιάζει με το ελληνικό «β», ωστόσο είναι το
ΕΣ-ΤΣΕΤ, ένα οξύ «σίγμα».

Προσπάθησε να γράψεις
αυτές τις γερμανικές λέξεις
Straße (Οδός)

Mädchen (Κορίτσι)

Löffel (Κουτάλι)

Bücher (Βιβλία)

Käse (Τυρί)

Fußball (Ποδόσφαιρο)

Über (πάνω από)
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Παρόμοιες λέξεις
Ähnliche Wörter
Στα γερμανικά υπάρχουν πολλές λέξεις που
έχουν την ρίζα τους στα Αρχαία Ελληνικά.
Μπορείς να αντιστοιχήσεις τις λέξεις;
Astronaut

ελικόπτερο

Auto

μουσική

Bibliothek

ωκεανός

Butter

τηλέφωνο

Chamäleon

αυτοκίνητο

Fotograﬁe

βούτυρο

Gymnasium

χαμαιλέοντας

Helikopter

βιβλιοθήκη

Labyrinth

λαβύρινθος

Musik

φωτογραφία

Ozean

αστροναύτης

Schokolade

σοκολάτα

Telefon

γυμνάσιο

Xylophon

ζωολογικός κήπος

Zoo

ξυλόφωνο

Γερμανικές εφευρέσεις
Deutsche Erﬁndungen
Τυπογραφία: Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος
εφηύρε στο πιεστήριο του το 1452 τη
μηχανική τυπογραφία με τη χρήση
κινούμενων μεταλλικών γραμμάτων.
Η Βίβλος ήταν το πρώτο βιβλίο
που τυπώθηκε ποτέ. Υπάρχουν
μόνο 21 αντίτυπα της Βίβλου του
Γουτεμβέργιου.

ASPIRIN
PIRIN
AS

ASPI
R
IN

Ασπιρίνη: Ο Φέλιξ Χόφμαν,
ένας χημικός της εταιρείας
που ονομάζεται σήμερα Bayer,
εφηύρε τη φόρμουλα για την
Ασπιρίνη το 1897. Σήμερα
θεωρείται ένα από τα πιο
γνωστά παυσίπονα σε όλον
τον κόσμο.

Η πρώτη τηλεοπτική
μετάδοση: Την παραμονή
των Χριστουγέννων του 1930
ο Μάνφρεντ φον Άρντεν
πραγματοποίησε την πρώτη
ηλεκτρονική τηλεοπτική
μετάδοση.

mp3

Mp3: Το 1995 μια ομάδα επιστημόνων από το
Ινστιτούτο Φράουνχοφερ με διευθυντή τον
Καρλχάιντς Μπράντενμπουργκ, εφηύρε τη
διαδικασία της συμπίεσης αρχείων ήχου μέσω
ενός αλγόριθμου που ονομάστηκε mp3.
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Κουκλοθέατρο
Kasperletheater
Τα παιδιά σε όλη τη Γερμανία αγαπούν το κουκλοθέατρο στο παραδοσιακό
ξύλινο παραβάν και τις χειροποίητες κούκλες.
Η παράδοση του κουκλοθέατρου μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά και είναι ακόμη
και σήμερα μια αγαπημένη δραστηριότητα για παιδιά και γονείς.
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Aρτοποιείο
Bäckerei
Οι γερμανικοί φούρνοι φημίζονται για την μεγάλη τους ποικιλία σε προϊόντα αρτοποιίας.
Πολύς κόσμος αγοράζει εκεί καθημερινά φρέσκο ψωμί, ψωμάκια και γλυκά.
Το μπρέτσελ και η πλεξούδα μαγιάς, που μοιάζει πολύ με το ελληνικό τσουρέκι, είναι
σπεσιαλιτέ κυρίως της νότιας Γερμανίας.

Bäckerei
Ich liebe
dich!
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Διάσημα αξιοθέατα
Weltberühmte Sehenswürdigkeiten
Στη Γερμανία υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, τα οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο
εκατομμύρια κόσμος. Η εκκλησία της Παναγίας «Frauenkirche» (Φράουενκιρχε) στη
Δρέσδη καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πριν
από λίγα χρόνια ανακατασκευάστηκε έτσι ώστε τώρα πια να λάμπει ξανά το παλιό της
μεγαλείο.
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Παλάτια και Κάστρα
Alte Schlösser und Burgen
Πολύς κόσμος είναι ενθουσιασμένος από την πληθώρα παλατιών και πύργων
που υπάρχουν στη Γερμανία. Μερικά είναι μεγάλα με πύργους, τεράστια τείχη και
πύλες, άλλα είναι μικρότερα και λιγότερο εντυπωσιακά. Το παλάτι του Neuschwanstein
(Νόισβανσταϊν) είναι ένα από τα πιο διάσημα και πιο δημοφιλή παλάτια της Γερμανίας.
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Γνωστά Παραμύθια
Bekannte Märchen
Η Γερμανία είναι η χώρα των παραμυθιών! Μπορείς να ακολουθήσεις τα ίχνη των
διάσημων αδελφών Γκριμ στην Οδό του Παραμυθιού από το Χάναου μέχρι τη Βρέμη.
Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν μικρές πόλεις και παλάτια, τα οποία ενέπνευσαν
τα διάσημα παραμύθια. Αναγνωρίζεις το παραμύθι που απεικονίζεται εδώ;
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Σύγχρονη ενέργεια σήμερα
Moderne Energie für heute
Η Γερμανία παράγει ηλεκτρισμό από αιολική, ηλιακή ή άλλες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανακύκλωση καθώς και άλλες
αντίστοιχες πρακτικές της Γερμανίας ανήκουν στην πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη.
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Ποδόσφαιρο
Fußball
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γερμανία. Το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο στη Γερμανία, δηλαδή το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου (Μπούντεσλιγκα)
διαιρείται σε τμήματα γυναικών και ανδρών. Οι γερμανικές εθνικές ομάδες
ποδοσφαίρου έχουν κερδίσει συνολικά 6 παγκόσμια κύπελλα, 4 η ανδρική και 2 η
γυναικεία. Όσο διαρκούν οι αγώνες του πρωταθλήματος, εκατομμύρια οπαδοί στη
Γερμανία πανηγυρίζουν για τις αγαπημένες τους ομάδες.

21
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Καλά Χριστούγεννα!
Fröhliche Weihnachten!
Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις σημαντικότερες γιορτές στη Γερμανία. Την περίοδο
του Advent
δηλαδή 4 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, όλες οι αγορές σε όλη τη
Unusual
letters
Γερμανία μεταμορφώνονται σε χριστουγεννιάτικες. Επισκέπτες από όλον τον κόσμο
έρχονται σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες αγορές για να αγοράσουν καρυοθραύστες,
χειροποίητα αγγελάκια, παραδοσιακά γλυκά ή καβουρδισμένα αμύγδαλα. Στη Γερμανία
τα δώρα ανταλλάσσονται την παραμονή των Χριστουγέννων. Και οι δυο επόμενες
ημέρες των Χριστουγέννων όμως γιορτάζονται μεταξύ φίλων και συγγενών.
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85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη –
Γερμανία Τιμώμενη Χώρα
#GERTIF2020

Όλοι μαζί. Να ξανακάνουμε την Ευρώπη ισχυρή.
#EU2020DE
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