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Θεωρητικό υπόβαθρο
Τι ξέρουμε για τις Απόκριες; 

Αρχή του Τριωδίου
(Κυριακή) Τελώνη και Φαρισαίου
 Την Κυριακή αυτή, στη Θεία λειτουργία, διαβάζεται η παραβολή του Τελώνη
 και του Φαρισαίου, για να διδαχθούν οι Χριστιανοί ότι πρώτη αρετή είναι η
 ταπεινότητα, ενώ, αντίθετα, το μεγάλο μπόδιο της είναι η αρρωστημένη
 υπερηφάνεια.

Οι τρεις επόμενες εβδομάδες που ακολουθούν είναι οι 
εβδομάδες της Αποκριάς
Το τριώδιο περιλαμβάνει τις κινητές γιορτές που προηγούνται από το Πάσχα
και όσες εξαρτώται από αυτό. Κάθε χρόνο, η Κυριακή που αρχίζει η Αποκριά
είναι διαφορετική και καθορίζεται από το εκκλησιαστικό αγιολόγιο.

(Κυριακή) του Ασώτου
Η Κυριακή του Ασώτου είναι τη δεύτερη εβδομάδα της Αποκριάς. Στη Θεία
Λειτουργία, ο ιερέας διαβάζει την παραβολή του Ασώτου, που μας διδάσκει
ότι όσο βυθισμένοι κι αν είμαστε στις αμαρτίες, αν μετανοήσουμε πραγματικά,
ο φιλεύσπλαχνος Θεός πάντα περιμένει την επιστροφή μας στην αγκαλιά Του!

Τσικνοπέμπτη
Η Πέμπτη πριν από την Κυριακή των Αποκρεών λέγεται Τσικνοπέμπτη ή
Πέμπτη της Κρεατινής. Σ’ όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λιώνουν το λίπος από
τα χοιρινά και είναι παντού διάχυτη η μυρωδιά των ψητών.

(Κυριακή) των Αποκρεών
Την Κυριακή της Απόκρεω, οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας υπενθυμίζουν
τη Δυτέρα Παρουσία του Χριστού, για να τονίσουν ότι ο Θεός δεν είναι
μόνο φιλάνθρωπος α�ά και δίκαιος κριτής για τον καθένα μας, ανάλογα με
τις πράξεις μας. Είναι η τελευταία ημέρα που τρώμε κρεατικό, ενώ όλη την
επόμενη εβδομάδα τρώμε γαλακτοκομικά ως την Κυριακή της Τυρινής, που
αρχίζει η νηστεία των σαράντα ημρών πρίν από την Ανάσταση.
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Αναγνωστική ικανότητα
Ανάγνωση και αντιστοίχιση
Επισήμανση: Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις εικόνες. Στη συνέχεια, επίλεξε λέξη/εικόνα 
και δημιούργησε πρόταση.

αρλεκίνος                           μασκαράδες                                     κλόουν

   πάρτι                             χαρταετός                                   σερπατίνες

   στολή                                καπέλο                                       μάσκα

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

AΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΤΙ
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μπέρτακαπέλο

μάσκα

σπαθί

μπότες
άλογο
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Οπτική Αντίληψη 
Επισήμανση: Κόψε και κό�ησε τα καπέλα στο σωστό κουτάκι. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
---

--
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Ακούς – εντοπίζεις

               Το καρναβάλι

         Έφτασε και φέτος πάλι
         το τρελό το καρναβάλι.
        Όλοι ας μασκαρευτούμε
και στους δρόμους να βρεθούμε!

          Κάθε χρόνο μια φορά,
           φτάνει τούτη η χαρά
     και γι’ αυτό ας τη χαρούμε
       όσο πιο πολύ μπορούμε!

        Ας χορέψουμε με κέφι,
     με νταούλια και με ντέφι
      κι ας μας διώξει μακριά
       κάθε λύπη η αποκριά!

Ακούς– Διαβάζεις – Υπογραμμίζεις
• Ντέφι
• Αποκριά
• Βρεθούμε
• Νταούλια

Ακούς– Διαβάζεις – Υπογραμμίζεις
• χορό
• γιορτινά
• χορέψω
• βαλσάκι

                 Το βαλσάκι

  Θα φορέσω τα γιορτινά μου
      και θα πάω μες στο χορό
 Θα χορέψω με την καρδιά μου
     το χορό που τόσο αγαπώ

     Ένα βαλσάκι, ένα βαλσάκι
φτερά θα κάνω σαν το πουλάκι.
  Θα χορέψω με την καρδιά μου
        το χορό που τόσο αγαπώ

Με τη Μαίρη και με το Γιώργο,
    με την Άννα και τον Τοτό,
    στο βαλσάκι θα τριγυρίζω
      κι όμορφα θα χοροπηδώ.
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- Αμόλα, αμόλα, φώναξε ο πατέρας, α�ά στον πανικό μου εγώ μάζεψα τον σπάγκο και 
 ο χαρταετός έκανε μια απελπισμένη βουτιά! Ξεφωνητά και γέλια και πάλι προσπάθειες
 να τον ξανασηκώσουμε ψηλά.
-Υπέροχη μέρα τα Κούλουμα! έλεγε στην επιστροφή η Έλεν και ευχήθηκε μαζί με 
  όλους μας, καλή Σαρακοστή!

                            Πηγή: Παραμύθια & Ιστορίες για όλο το χρόνο. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία

Δώσε έναν ά�ο τίτλο:
____________________________________________________

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;
____________________________________________________
____________________________________________________

Τι δεν γνώριζε η Έλεν;
____________________________________________________
____________________________________________________

Ποιες συνήθειες παρουσιάζονται;
____________________________________________________
____________________________________________________

Με βάση το κείμενο να παρουσιάσεις τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Ουσιαστικά                    Ρήματα                                Επίθετα

Ανάπτυξη λεξιλογίου
Επισήμανση: Βρες τρία ουσιαστικά, τρία ρήματα και τρία επίθετα από το κείμενο 
και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

Επισήμανση: Αντιστοίχισε τα γεγονότα. 

                                   Ήρθε η μέρα •  • να ετοιμάσουμε τον χώρο
                                                                                              και να μεταφέρουμε καρέκλες 
                                                                                               και τραπέζια στην αυλή
Εμείς τα παιδιά αναλαμβάνουμε •  • ψήνουμε συνεχόμενα για να 
                                                                                               χορτάσουμε όλοι
       Όταν έρθει το απόγευμα και 
                 αρχίσουμε να πεινάμε, •  • οι σχάρες γεμίζουν με κρέατα
                                                                                               και τα τηγάνια με πατάτες
                             Μέχρι το βράδυ •  • που περιμέναμε τόσο καιρό

Επισήμανση: Ποιος τίτλος ταιριάζει πιο πολύ στο κείμενο που μόλις διάβασες; Στη 
συνέχεια, πρότεινε τον τίτλο που θα έδινες εσύ στο κείμενο. 

Α. Ένα όμορφο αποκριάτικο τραπέζι.
Β. Οικογενειακή συνάντηση.
Γ. Μία συνηθισμένη μέρα. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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