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 Μία κατασκευή για να γνωρίσουμε την ιστορία του Πάσχα. Στόχος: η 

συζήτηση με τα παιδιά για την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα μας. 

Είναι πιο δύσκολο να κατασκευαστεί αν δεν εκτυπωθεί. Γράψτε λιγότερα λόγια 

ή βάλτε τίτλους. 

 

 Πρώτο βήμα 

 Σε ένα ανοιχτόχρωμο χαρτόνι (απαλό κίτρινο, απαλό ροζ, λευκό...ό,τι 

έχετε) σχεδιάζουμε  και κόβουμε το διπλανό σχήμα ολόκληρο (στο διπλανό 

μέγεθος ή λίγο μεγαλύτερο). 

 Δεύτερο βήμα (β) 

 Κόβουμε τις εικόνες (σημειώνουμε πίσω τον αριθμό τους για να μη 

μπερδευτούμε) και τις χρωματίζουμε με ξυλομπογιές. Κολλάμε με τη σειρά τα 

κομμάτια 2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β πάνω στο χαρτόνι. Κολλάμε, δηλαδή, τις εικόνες 

πάνω στον σταυρό. Στο 1 κόβουμε το κείμενο 1β, αντί για εικόνα. 

 Τρίτο βήμα (γ) 

 Στο πάνω μέρος της εικόνας, εκεί που δείχνει την κόλλα (Προσοχή μόνο 

εκεί! Όχι κόλλα σε όλη την εικόνα), βάζουμε κόλλα. Κολλάμε με τη σειρά τα 

κομμάτια (1γ, 2γ, 3γ, 4γ, 5γ, 6γ, 7γ).  Τα κομμάτια γ πρέπει να είναι πάνω πάνω. 

 

Η κατασκευή μου είναι έτοιμη. Διαβάζω την ιστορία και σηκώνω ελαφρά το 

χαρτί για να δω την αντίστοιχη εικόνα. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Πρώτα κολλάω στο χαρτόνι τα β και μετά από πάνω τα γ. 

 1γ      1β  

 

 2γ      2β 

 

 

 

 

 

 3γ      3β 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Το Πάσχα γιορτάζεται 

η Ανάσταση του 

Χριστού. Τη Μεγάλη 

Εβδομάδα θυμόμαστε 

τα πάθη του Χριστού. 

Κυριακή των Βαΐων 

Όταν ο Χριστός έφτασε 

στα Ιεροσόλυμα, ο 

κόσμος τον υποδέχτηκε 

με χαρά στρώνοντας 

τον δρόμο με βάγια. 

 

Μυστικός Δείπνος            

Ο Χριστός έφαγε με 

τους μαθητές του. 

Ευλόγησε το ψωμί και 

το κρασί λέγοντας πως 

είναι το σώμα και το 

αίμα του. 
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 4γ      4β 

     

 

 

 

 

 5γ      5β 

 

 

 

 

 

 6γ      6β 

 

 

 

 

 

 7γ      7β 

Η προδοσία του Ιούδα 

Ο Ιούδας, ένας από τους 

12 μαθητές του, τον 

πρόδωσε για 30 αργύρια 

δίνοντας του ένα φιλί. 

Οι στρατιώτες που 

συνέλαβαν τον Χριστό, 

του φέρθηκαν σκληρά. 

Κουβάλησε τον σταυρό 

στον Γολγοθά, το βουνό 

όπου τον σταύρωσαν. 

Η Σταύρωση 

Πάνω στον σταυρό έζησε τις 

τελευταίες στιγμές ως 

άνθρωπος. Όταν πέθανε, ο 

ουρανός σκοτείνιασε και η 

γη τραντάχτηκε. 

Η Ανάσταση 

Τρεις μέρες μετά αναστήθηκε. 

Οι γυναίκες που πήγαν να 

αλείψουν το σώμα με μύρα, 

βρήκαν τον τάφο άδειο. 


