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Θεωρητικό υπόβαθρο
Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας
της εαρινής ισημερίας.
Για τους Δυτικούς, η μεγαλύτερη χριστιανική γιορτή είναι τα Χριστούγεννα. Για τους
ορθόδοξους,
την Ανάσταση.
θιστος Ύμνος, ούτε τα τροπάρια. Οι εκδηλώσεις αυτής της βδομάδας επικεντρώνονται στο
Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων.
Γιορτάζοντας το Πάσχα με τα παιδιά μας!

οικογένεια, για τα βαφτιστήρια σας! Ακούστε τα και δώστε τους ευκαιρίες να περιγρά,
• Κάντε κατασκευές μαζί με τα παιδιά σας, ενισχύστε λεπτή κινητικότητα, οπτικό-κινητικό
συντονισμό και εξάψτε τη φαντασία τους.
• Προτάσεις για κατασκευές:
Προσωποποιημένες λαμπάδες. Κεριά διαφόρων σχημάτων και μεγεθών μπορούμε να
προμηθευτούμε από παντού και πολύ οικονομικά! Για να κάνουμε τη λαμπάδα μας
προσωποποιημένη, θα χρειαστούμε ένα μικρό τελαράκι περίπου 10x10 εκατοστών, στο
οποίο και θα ζωγραφίσουμε με ακρυλικά χρώματα όποια σχέδια μας αρέσουν!
Πάνω - πάνω γράφουμε το όνομα του παιδιού μας! Στο πίσω μέρος του κάδρου με μία
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Ερωτήσεις που ψάχνουν απαντήσεις. Γονείς που ψάχνουν δημιουργικές ιδέες για να
περάσουν ένα όμορφο Πάσχα με τα παιδιά τους! Διαβάσαμε, ψάξαμε και μαζέψαμε όμορφες και έξυπνες προτάσεις για να γεμίσει φως το Πάσχα των παιδιών σας!
• Ξεκούραση, χαλάρωση και ήρεμοι ρυθμοί να είναι η προτεραιότητα σας.

στο κουτί «Σπάσε με», ώστε ο παραλήπτης του υπέροχου μηνύματός μας να ξέρει τι
πρέπει να κάνει.
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Επισήμανση: Εντοπίζεις τη λέξη στον πίνακα.
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ΙΝΒΙ
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Διαβάζω προτάσεις

Επισήμανση: Ενώνεις το κάθε πασχαλινό έθιμο με την εικόνα που ταιριάζει.

φτιάχνω κουλουράκια

βάφουμε αβγά

τσούγκρισμα

σουβλίζουμε το αρνί

Τη Μεγάλη Πέμπτη
Τα αβγά τα βάφουμε
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου,
Το Πάσχα ζυμώνουμε και φτιάχνουμε
Τη Μεγάλη Παρασκευή
Το Σάββατο του Λαζάρου

•
•
•
•
•
•

Τη Σαρακοστή

•

Στον επιτάφιο, οι πιστοί

•
•
•
•

Το βράδυ της Ανάστασης
Τη Μεγάλη Πέμπτη
Στα χωριά «ασπρίζουν»
Τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι πιστοί

•

τρώμε μαγειρίτσα.
ακούμε τα 12 Ευαγγέλια.
κόκκινα.
τσουρέκι.
ζυμώνουμε τα κουλουράκια.
κρατούν αναμμένες
λαμπάδες.
παρακολουθούμε την
λιτανεία του Επιτάφιου.
νηστεύουμε.
πηγαίνουν στην εκκλησία.
βάφουμε τα αβγά.
λέμε «Χριστός Ανέστη» ο
ένας στον άλλον.
για να είναι το σπίτι περιποιημένο κατά την πομπή του
Επιταφίου.
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Επισήμανση: Ενώνεις κάθε μέρα με τη σωστή πρόταση.
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Αναγνωστική Κατανόηση

Επισήμανση: Διαβάζεις, κατανοείς και βρίσκεις τι είναι;

Αίνιγμα για τον λαγό

Μας φτιάχνουν με βούτυρο, αλεύρι και γάλα
Άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα
Τώρα που πλησιάζει η Πασχαλιά
Μας έχει κάθε σπίτι παραδοσιακά...

Αφού μας ανοίξατε για καλά την όρεξη
Κάντε λίγο αριστερά...
Και σταθείτε όπως αυτή
Που ανάβουμε το βράδυ της Λαμπρής...
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Δειλός, πολυκυνήγητος,
ποτέ δεν κλείνει μάτι,
μ’ αυτιά σαν του γαϊδάρου
και γρήγορος σαν άτι.
Τι είναι; Ο λαγός
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Επισήμανση: Κύκλωσε τη λέξη Σωστό ή Λάθος, ανάλογα με τις πληροφορίες που
δίνονται στο κείμενο.
1. Ήταν το πρώτο Πάσχα για το χελιδόνι στη γειτονιά των ζώων.
Α. Σωστό
Β. Λάθος
2. Ο λαγός ήταν χαρούμενος που ήρθε το Πάσχα, επειδή θα μοίραζε τα αυγά.
Α. Σωστό
Β. Λάθος
3. Τα άλλα ζωάκια ήταν από την αρχή πρόθυμα να μοιράσουν τα αυγά μαζί με τον λαγό.
Α. Σωστό
Β. Λάθος
4. Στο τέλος, το σκιουράκι άρχισε να συμμετέχει στις ετοιμασίες του λαγού και όσο
περισσότερο συμμετείχε τόσο περισσότερο του άρεσε το Πάσχα.
Α. Σωστό
Β. Λάθος
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Επισήμανση: Ζωγράφισε τέσσερις εικόνες από το κείμενο που μόλις διάβασες.
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