
Προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα 

Η τελευταία φορά που μιλήσαμε για τον Ιησού στο σχολείο ήταν τα Χριστούγεννα, τότε που 

συζητήσαμε για τη γέννηση του από τη Μαρία, την Παναγία. Από τότε πέρασαν πολλάααααα… 

χρόνια, περίπου 30, και ο Ιησούς μεγάλωσε.  

 Επειδή δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε με τα παιδιά την ενότητα της 25ης 

Μαρτίου και του Ευαγγελισμού πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά για τον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου, προκειμένου να καταλάβουν τη Θεανθρώπινη φύση του Ιησού! (Το παρακάτω 

βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει: https://www.youtube.com/watch?v=7se0xeCvmig      

Δείτε τα παρακάτω βίντεο για να γνωρίσετε τη ζωή του και συζητήστε με τους γονείς σας 

στα ερωτήματα που ακολουθούν:   

 

 

 

1. Τα Θαύματα του Ιησού ( https://www.youtube.com/watch?v=2Ll-BZw-Ojw ) 

 Τι είναι θαύμα;  

 Ξέρετε κάποιον που μπορεί να κάνει θαύματα; 

 Γιατί μπορούσε να κάνει θαύματα ο Ιησούς; Πώς είχε αυτήν την ικανότητα;  

 Γιατί έκανε θαύματα; 

 Ποιο από τα θαύματα που είδες στο βίντεο σε εντυπωσίασε και γιατί;  

https://www.youtube.com/watch?v=7se0xeCvmig
https://www.youtube.com/watch?v=2Ll-BZw-Ojw


 Ποια μικρά θαύματα βλέπετε καθημερινά στη φύση; Συζητήστε το με τους γονείς σας.   

 

 

 

2. Η ανάσταση του Λαζάρου ( https://www.youtube.com/watch ?v=9Y0fT1dHMYg ) 

 Γιατί ο Ιησούς δεν γύρισε μαζί τους στη Βηθανία για να βοηθήσει τον Λάζαρο, όταν 

ήταν άρρωστος;   

 Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή;» 

 Γιατί ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο; 

 Τι είπε ο Ιησούς στον Λάζαρο για να αναστηθεί; 

 Ποιοι είναι αυτοί οι άντρες που ακολουθούν πάντα τον Ιησού; Πόσοι είναι;  

 

Τα έθιμα που σχετίζονται με την ανάσταση του Λαζάρου 

α. Τα Λαζαρικά (κάλαντα)  

Πείτε στα παιδιά ότι... 

Το Σάββατο του Λαζάρου (το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Βαΐων), τα παιδιά 

γυρίζουν τα σπίτια και τραγουδούν τα "Λαζαρικά", τα οποία είναι κάλαντα σε διάφορες 

παραλλαγές, που εξιστορούν την «εκ νεκρών έγερση» του Λαζάρου. Τελειώνοντας το 

τραγούδι τους τα Λαζαράκια, όπως αποκαλούνται οι καλαντιστές της ημέρας, δίνουν 

ευχές στους νοικοκύρηδες του σπιτιού και δέχονται ως κέρασμα αυγά ή φρούτα ή 

ακόμα και χρήματα που τα τοποθετούν σ’ ένα στολισμένο καλαθάκι. Τον Λάζαρο 

τραγουδούν κυρίως κορίτσια σχολικής ηλικίας, τα οποία αποκαλούνται λαζαρίνες, 

λαζαρίτσες, λαζαρούδισσες κ.α. Γενικότερα, το Σάββατο του Λαζάρου λαμβάνει 

https://www.youtube.com/watch%20?v=9Y0fT1dHMYg


χαρούμενο χαρακτήρα, καθώς η έγερση του Λαζάρου προαναγγέλλει την Ανάσταση του 

Χριστού. 

 

 
 

Τώρα μπορείτε να ακούσετε ένα πολύ γνωστό 'Λαζαρικό" στον παρακάτω 

σύνδεσμο: (τα παιδιά που φοιτούσαν και την περσινή χρονιά στο σχολείο θα το 

θυμούνται σίγουρα!) 

https://www.youtube.com/watch?v=00QQrBLo2DU&feature=youtu.be 

Θέλετε να το μάθουμε ώστε να το τραγουδήσετε το Σάββατο του Λαζάρου στους γονείς σας και 

στους παππούδες και στις γιαγιάδες; (ξέρετε πια εσείς, από το τηλέφωνο, από μακριά!). 

Λοιπόν, ξεκινήστε, η μελωδία ακολουθεί το τραγούδι "Κάτω στο γιαλό", όπως θα αναγνωρίσατε 

και στο βίντεο ! 

– Πού ’σαι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου 
που σε γύρευε η μάνα κι η αδερφή σου. 
– Ήμουνα στη γη, στη γη βαθιά χωμένος 
κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος. 

Βάγια, βάγια των βαγιών, 
τρώνε ψάρια, τον κολιόν 
και την άλλη Κυριακή, 
ψήνουν το παχύ αρνί. 

β. Τα Λαζαράκια  

https://www.youtube.com/watch?v=00QQrBLo2DU&feature=youtu.be


Τα πεντανόστιμα Λαζαράκια κρύβουν μέσα τους μπόλικη ιστορία. Οι νοικοκυρές τα ζυμώνουν 

και τα ψήνουν το Σάββατο του Λαζάρου. Είναι μικρά, αφράτα, ημίγλυκα ψωμάκια τα οποία 

έχουν το σχήμα ενός σπαργανωμένου ανθρώπου (όπως αναπαριστάνεται και ο Λάζαρος στις 

εικόνες) και συμβολίζουν την Ανάσταση του Λαζάρου. Συνηθίζεται όσα παιδιά έχει η 

οικογένεια τόσους «Λαζάρηδες» να πλάθουν και στη θέση των ματιών να βάζουν δυο 

γαρίφαλα. Το σκεπτικό είναι να έχουν χεράκια σταυρωμένα και γαρυφαλλάκι, ενώ κάποιοι 

βάζουν και ποδαράκια. 

Στην Κω, μάλιστα,  η παράδοση ήθελε κάποτε τις αρραβωνιασμένες κοπέλες να φτιάχνουν ένα 

Λαζαράκι σε μέγεθος… μικρού παιδιού, να το γεμίζουν με πολλά βρώσιμα αγαθά, όπως έκαναν 

με τις κουλούρες του γάμου, και να το στέλνουν στον μελλοντικό σύζυγό τους. 

Τα «Λαζαρούδια», όπως λέγονται σε κάποια μέρη, τα γεμίζουν οι νοικοκυρές με αλεσμένα 

καρύδια, αμύγδαλα, σύκα, σταφίδες, μέλι, προσθέτουν πολλά μυρωδικά και τα δίνουν ζεστά 

στα παιδιά, που τρελαίνονταν με τη γεύση και τη μυρωδιά τους. 

 Σας στέλνουμε συνταγές για να φτιάξετε ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ σε ξεχωριστό αρχείο!!! 

 

Τέλος, αν έχετε διάθεση, μπορείτε να βρείτε επιπλέον εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες  (κατασκευές κ.ά), για το θαύμα της Ανάστασης του 

Λαζάρου στο ακόλουθο αρχείο:  
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