
1 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΟΤ ΠΑΧΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΣΑΞΕΙ Ε’ ΚΑΙ Σ’  

 

Νικθφόροσ Λφτρασ, Σο Ωόν του Πάςχα, 1900  

Α. πουδαίεσ ελλθνικζσ παιδικζσ ςειρζσ 

1. «Ο κθςαυρόσ τθσ Βαγίασ», τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου τησ Ζωρη αρι (πότε το 
Σαρή το γράφουν μ’ ζνα ρ πότε με δφο), που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1984. Έχει δε, όπωσ 
είναι γνωςτό, μεγάλη ςχζςη με το νηςί μασ. 
2. «Ο κιποσ με τα αγάλματα», τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου τησ Ελζνθσ αραντίτθ, 
που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1981 ςε 6 ημίωρα επειςόδια. 
3. «Σο καπλάνι τθσ βιτρίνασ», τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου τησ Άλκθσ Ζζθ, που 
προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1990 ςε 10 ημίωρα επειςόδια. 

Β. Πάμε ςτο κζατρο; 

1. Ξζνια Καλογεροποφλου: «Σο ςκλαβί» https://www.youtube.com/watch?v=u2-_443ZRic 

2. Ξζνια Καλογεροποφλου: «Οδυςςεβάχ» https://www.youtube.com/watch?v=7rEIO2u89Bw 
3. Γιάννθσ Ξανκοφλθσ: «Ανζβα ςτθ ςτζγθ να φάμε το ςφννεφο» 
https://www.youtube.com/watch?v=OR6C6uRovKs 

4. Πθνελόπθ Δζλτα: «Παραμφκι χωρίσ όνομα» https://www.youtube.com/watch?v=OnxyDewLGbA 

Γ. Πάμε ςτο κζατρο κιών;  

1. Ευγζνιοσ πακάρθσ «Ο Καραγκιόηθσ και το καταραμζνο φίδι» 

https://www.youtube.com/watch?v=CSYFsf4uVYc (Α’ Μζροσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_E5O4BAzGw (Β’ Μζροσ) 

2. Άκωσ Δανζλθσ: «Ο Καραγκιόηθσ επιςτιμονασ» https://www.youtube.com/watch?v=MjYXDiOlkp0 

3. Άκωσ Δανζλθσ: «Ο Καραγκιόηθσ φοφρναρθσ»  https://www.youtube.com/watch?v=5AVDSHPpSM0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2-_443ZRic
https://www.youtube.com/watch?v=7rEIO2u89Bw
https://www.youtube.com/watch?v=OR6C6uRovKs
https://www.youtube.com/watch?v=OnxyDewLGbA
https://www.youtube.com/watch?v=CSYFsf4uVYc
https://www.youtube.com/watch?v=o_E5O4BAzGw
https://www.youtube.com/watch?v=MjYXDiOlkp0
https://www.youtube.com/watch?v=5AVDSHPpSM0
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Δ. Παιδικζσ ταινίεσ  

1. Βζρν Ιοφλιοσ: «Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 μζρεσ» (κινοφμενα ςχζδια, υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

2. Βζρν Ιοφλιοσ: «Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 μζρεσ», η ταινία (διαςκευή του ζργου) με τον 

ΤςάκιΤςαν (δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο)  

3. Βζρν Ιοφλιοσ: «Σο μυςτθριώδεσ νθςί»  (κινοφμενα ςχζδια, υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

4. Βζρν Ιοφλιοσ: «Σο μυςτθριώδεσ νθςί»  (η ταινία με ηθοποιοφσ δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

5. Βζρν Ιοφλιοσ: «Σαξίδι ςτο κζντρο τθσ Γθσ» (η ταινία δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

6. Γκοςινί Ρενζ  - Ουντερηό Αλμπζρ : «Αςτερίξ και Κλεοπάτρα» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

7. Γκοςινί Ρενζ - Αλμπζρ Ουντερηό: «Αςτερίξ και Οβελίξ ςτθ Βρετανία» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

8. Δθμόπουλοσ Ντίνοσ: «Σα δελφινάκια του Αμβρακικοφ»  (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

9. Μαλώ Εκτωρ: «Χωρίσ Οικογζνεια» (πρόςφατη ταινία, δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

10. πφρου Δθμιτρθσ: «Ο Ψφλλοσ» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο)  

11. ταφρακασ Δθμιτρθσ: «Σο καναρινί ποδιλατο» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

12. Σάλασ Γκρεγκ: «Σο ξυπόλθτο τάγμα»  (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

13. Σςάπλιν Σςάρλι: «Σο πατινάη» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο)  

14. Σςάπλιν Σςάρλι: «Ο περιπετειώδθσ» (υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

15. Σςάπλιν Σςάρλι: «Μοντζρνοι Καιροί» (δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

16. Χάλςτρομ Λάςε : «Hachiko, θ ιςτορία ενόσ ςκφλου» (δεν υπάρχει ςτο διαδίκτυο) 

 

Ε. Βιντεάκια για διαςκζδαςθ και προβλθματιςμό  

 
1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=badHUNl2HXU&feature=emb_logo 
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=WjqiU5FgsYc&feature=emb_logo 
3. https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=emb_logo 
 

Σ. Περιιγθςθ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χώρουσ  

1. Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Ακινασ https://www.namuseum.gr/collections/ 
2. Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Κνωςό 
https://www.youtube.com/watch?v=ycH59bSUY1I&feature=youtu.be 
3. Οι Μυκινεσ ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ 
https://www.youtube.com/watch?v=4bcG9NIksgQ&feature=youtu.be 
4. Παρουςίαςθ τθσ αναςκαφισ τθσ Αμφίπολθσ 
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&amp=&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-
3norvzqXLdjcGXO&amp=&index=1 
5. Η Αρχαία Ακινα ςε 3D εντυπωςιακι αναπαράςταςθ  
https://www.youtube.com/watch?v=EKoXsCOY0Sw&feature=youtu.be 
6. Εικονικι περιιγθςθ ςτουσ Δελφοφσ 
https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0&feature=youtu.be 
7. Αγία οφία https://www.youtube.com/watch?v=MULCWYZXaOA 
8. Αγία οφία https://www.youtube.com/watch?v=4yx-fSRdaMA 

 
Ζ. Ασ γνωρίςουμε δφο ςπουδαίουσ κλαςικοφσ μουςικοςυνκζτεσ κι ασ ακοφςουμε κάποια 

ζργα τουσ  
 
1. Αντόνιο Βιβάλντι, ο καλφτεροσ Μουςικόσ Ζωγράφοσ τθσ εποχισ του!  
https://www.youtube.com/watch?v=u4yE0KtwNGU 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%9F%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B6%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%9F%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B6%CF%8C
https://youtu.be/DTEXVk16HTA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Qb2ggLAvnS_qdEUDyAqwuK4zMOA:1585771184846&q=hachiko:+%CE%B7+%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83+%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEk3KklJUuIEsY3zssqLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlavjMTkjMzsfCuFc9sVzu0833y-5dz-843n1p_bqHBu67m953vONyucbz6363zvud1AmVYFILUGKLBV4Xz7uTXndoN0ANXvP7dnBysjAJqJt-GBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3s6uBgsjoAhWK6aQKHUxEC9gQmxMoATAeegQIDhAD&sxsrf=ALeKk03Qb2ggLAvnS_qdEUDyAqwuK4zMOA:1585771184846
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=badHUNl2HXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=WjqiU5FgsYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=emb_logo
https://www.namuseum.gr/collections/
https://www.namuseum.gr/collections/
https://youtu.be/ycH59bSUY1I
https://www.youtube.com/watch?v=ycH59bSUY1I&feature=youtu.be
https://youtu.be/4bcG9NIksgQ
https://www.youtube.com/watch?v=4bcG9NIksgQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-3norvzqXLdjcGXO&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&amp=&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-3norvzqXLdjcGXO&amp=&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&amp=&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-3norvzqXLdjcGXO&amp=&index=1
https://youtu.be/EKoXsCOY0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=EKoXsCOY0Sw&feature=youtu.be
https://youtu.be/XtaN9uYhOa0
https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MULCWYZXaOA
https://www.youtube.com/watch?v=4yx-fSRdaMA
https://www.youtube.com/watch?v=u4yE0KtwNGU
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2. Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ: Βίντεο για παιδιά δθμοτικοφ  
https://www.youtube.com/watch?v=apOo6nJUUuI 

Προτείνω να ακοφςετε από τον Βιβάλντι το μουςικό ζργο «Οι τζςςερεισ εποχζσ» και για τον 
Μότςαρτ τη «Μικρι νυχτερινι μουςικι» και τθ «ονάτα Νο 11». 

Η. Παςχαλινζσ προτάςεισ  

Ποίθςθ - μουςικι 

1. Ποίθςθ Κώςτασ Βάρναλθ, μουςικι: Λουκά Θάνο, ερμθνεία Νίκου Ξυλοφρθ: «Οι Πόνοι τθσ 
Παναγίασ» https://www.youtube.com/watch?v=ExvwQirHaTk 

2. Ποίθςθ Βυηαντινοφ υμνωδοφ, ερμθνεία Γλυκερίασ: «Αι γενεαί πάςαι» 
https://www.youtube.com/watch?v=86YNKN0uHl8  

3. Ποίθςθ Βυηαντινοφ υμνωδοφ, ερμθνεία Νεκταρίασ Καρόντηθ: «Αι γενεαί πάςαι» 
https://www.youtube.com/watch?v=RO-KpYiDwB8 

4. Ποίθςθ Βυηαντινοφ υμνωδοφ, ερμθνεία Γλυκερίασ: «Η ηωι εν τάφω» 
https://www.youtube.com/watch?v=okOrdi5_Rno 

5. Ποίθςθ Βυηαντινοφ υμνωδοφ, ερμθνεία Πζτρου Γαϊτάνου: «Η ηωι εν τάφω» 
https://www.youtube.com/watch?v=98YlYFKDz98 

 Δείτε πίνακεσ ηωγραφικισ εμπνευςμζνοι από το Πάςχα  

https://greekcultureellinikospolitismos.wordpress.com 
https://www.thematofylakes.gr/to-pasxa-me-ta-matia-ellinwn-zwgrafwn/ 
https://www.google.com 

  
 

Δθμιουργία – επιμζλεια φυλλαδίου 

Άννα Ρόδθ 

δαςκάλα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apOo6nJUUuI
https://www.youtube.com/watch?v=86YNKN0uHl8
https://www.youtube.com/watch?v=RO-KpYiDwB8
https://www.youtube.com/watch?v=okOrdi5_Rno
https://www.youtube.com/watch?v=98YlYFKDz98
https://greekcultureellinikospolitismos.wordpress.com/2019/04/23/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5/
https://www.thematofylakes.gr/to-pasxa-me-ta-matia-ellinwn-zwgrafwn/
https://www.google.com/

