
«Κλείνουμε» για Πάσχα και στα γερμανικά το Πάσχα λέγεται «Ostern». 

Για να ευχηθούμε „Καλό Πάσχα“ χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη όπως στα „Kαλά 

Χριστούγεννα“. Θυμάσαι; …………… Frohe Ostern!!  

…Και έτσι μαζί με τις ευχές έρχονται μερικές διαδραστικές ασκήσεις με «πασχαλινό» 

λεξιλόγιο και πασχαλινή διάθεση! 

Ο παρακάτω σύνδεσμος θα σε οδηγήσει σε μία ομάδα από εργασίες: 

https://learningapps.org/watch?v=pb4mynxh320  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ «ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ» ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 

Εργασία 1: Ακούς το τραγούδι „Hallo, ich bin der Osterhase“ παρακολουθώντας το 

βιντεάκι με τις γερμανικές λέξεις. Το βίντεο διακόπτεται για να σου δώσει μία μικρή 

εξήγηση στις εικόνες. Διαρκεί λιγότερο από δύο λεπτά. 

Μόλις δεις το βίντεο, επάνω αριστερά θα πατήσεις το κυκλάκι με το μπλε βέλος. Έτσι θα 

επιστρέψεις στην αρχική εικόνα, ώστε να επιλέξεις την δεύτερη εργασία.  

 

Εργασία 2: Memory – Spiel. Παιχνίδι Μνήμης.  

Βρες όσα περισσότερα «πασχαλινά» ζευγάρια μπορείς. 

Έπειτα πάλι θα πατήσεις το κυκλάκι με το μπλε βέλος επάνω αριστερά. Έτσι θα 

επιστρέψεις στην αρχική εικόνα, ώστε να επιλέξεις την τρίτη εργασία. 

 

Εργασία 3: Verbinde. Ένωσε την λέξη με την αντίστοιχη εικόνα! 

Ποια λέξη ταιριάζει με την πασχαλινή εικόνα; Αν αλλάξεις γνώμη, μπορείς να 

ξεκολλήσεις τις επιλεγμένες σου εικόνες, πηγαίνοντας τον κέρσορα ανάμεσα τους θα δεις 

ένα διπλό τόξο. Αν κλικάρεις εκεί, «ξεκολλάει» η κολλητική ταινία και μπορείς πλέον να 

τις συνδυάσεις διαφορετικά. 

Βοήθημα: Αν ακουμπήσεις το i πάνω δεξιά στην κάθε εικόνα… θα ακούσεις την λέξη. 

Μόλις βρεις όλα τα ζευγάρια, θα πατήσεις το (γνωστό ελπίζω πλέον) κουμπί κάτω 

αριστερά.  Αν εμφανιστούν κόκκινα, σημαίνει ότι έχεις κάνει λάθος συνδυασμούς. 

Διόρθωσε τα ζευγάρια σου μέχρι να γίνουν όλα πράσινα.  

Τότε πάλι θα πατήσεις το κυκλάκι με το μπλε βέλος επάνω αριστερά. Έτσι θα 

επιστρέψεις στην αρχική εικόνα, ώστε να επιλέξεις την τέταρτη εργασία. 

https://learningapps.org/watch?v=pb4mynxh320


Εργασία 4: Ostereier-Memory-Spiel. Παιχνίδι μνήμης με αυγουλάκια.  

Τα παιδάκια στην Γερμανία ψάχνουν με τα καλαθάκια τους να βρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα αυγά. Θέλεις κι εσύ να παίξεις, ψάχνοντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να 

βρεις τα ζευγάρια με τα αυγά; Είναι εργασία εντελώς προαιρετική, προορίζεται μόνο για 

διασκέδαση. 

 

Όταν ολοκληρώσεις πατάς πάλι το τοξάκι και διαπιστώνεις ότι όλα τα κουτάκια έχουν ένα 

πράσινο τικ επάνω, το οποίο σημαίνει ότι έλυσες όλες τις ασκήσεις. Αν κάποια σου άρεσε 

και σου φάνηκε διασκεδαστική μπορείς να την ξανακάνεις φυσικά. 

Επίσης, αν κάποιες λέξεις σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες μπορείς να τις γράψεις στο 

τετράδιο σου, ώστε να τις έχεις κι εκεί. 

 

Τέλος, για να δούμε αν έμαθες την ευχή για καλό Πάσχα μία πολύ σύντομη ασκησούλα 

εδώ: https://wordwall.net/play/544/381/179  

 

Πώς σου φάνηκαν οι ασκήσεις; Πώς τα πήγες; Περιμένω νέα σου στο email 

μου eleflampo@outlook.com . Να περάσεις ένα όμορφο Πάσχα με την οικογένειά 

σου και μακάρι να τα πούμε σύντομα από κοντά! 

 

Auf Wiedersehen!  

 

https://wordwall.net/play/544/381/179
mailto:eleflampo@outlook.com

