
Αγαπεημί γμκείξ  

εκόρεη ημο Πάζπα ζαξ ζηέικμομε μηα ζεμαηηθή εκόηεηα (project), όπςξ ζα ηεκ 

πναγμαημπμημύζαμε θαη εμείξ ζημ κεπηαγςγείμ μαξ. Τε ζογθεθνημέκε ζεμαηηθή 

εκόηεηα γηα ημ Πάζπα μαξ ηεκ έζηεηιε ε θ. Αδκαμονίδμο Φςηεηκή (ζοκημκίζηνηα 

εθπαηδεοηηθμύ ένγμο Πνμζπμιηθήξ Εθπαίδεοζεξ), ε μπμία είκαη οπεύζοκε γηα ηεκ 

επημόνθςζε ηςκ κεπηαγςγώκ. 

Σαξ ηεκ ζηέικμομε μιόθιενε μαδί με ζηόπμοξ πςνηζμέκε ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα, 

όπη γηα κα ζαξ μπενδέρμομε θαη κα ζαξ αγπώζμομε, αιιά γηα κα δείηε ημκ ηνόπμ με 

ημκ μπμίμ μνγακώκμομε ημ μάζεμα μαξ ζημ κεπηαγςγείμ. 

Καζώξ ιόγς ηςκ ζοκζεθώκ δεκ μπμνμύμε κα ηεκ πναγμαημπμηήζμομε από θμκηά με 

ημοξ μαζεηέξ μαξ, ζαξ πνεηαδόμαζηε ςξ βμεζμύξ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ ελ 

απμζηάζεςξ.   

Φοζηθά θαη δεκ είκαη οπμπνεςηηθό κα ηα οιμπμηήζεηε όια όζα πενηιαμβάκεη με ηα 

παηδηά, όμςξ έζης θαη θάπμηα από αοηά κα πνμζπαζήζεηε κα ζοδεηήζεηε θαη κα 

πναγμαημπμηήζεηε ζα είκαη ελαηνεηηθά πνήζημμ θαη εκδηαθένμκ γηα ηα παηδηά.  

Καζώξ ημ Πάζπα είκαη ε μεγαιύηενε γημνηή ηεξ Oνζμδμλίαξ  θαη θέημξ ζα 

γημνηαζηεί ζε όιμ ημκ θόζμμ δηαθμνεηηθά από θάζε άιιε πνμκηά, ζεςνμύμε πςξ ε 

επαθή ηςκ παηδηώκ θαη ηεξ κέαξ γεκηάξ με ηα ήζε θαη έζημα μαξ είκαη ηδηαίηενα 

ζεμακηηθή γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ πμιηηηζtηθήξ μαξ θιενμκμμηάξ. 

Οη δναζηενηόηεηεξ ηηξ μπμίεξ μπμνμύκ κα θάκμοκ ηα παηδηά θαη κα μαξ ζηείιεηε ζηε 

ζειίδα ημο facebook ή ζημ email ημο κεπηαγςγείμο ή ζημκ ζύκδεζμμ 

https://padlet.com/karatzafere/adooypqmwhhj είκαη μη ελήξ : 

1. Ζςγνάθηζε ηα ζοκαηζζήμαηα ζμο γηα ημ Πάζπα θαη γνάρε ηε ιέλε Πάζπα. 

2. Επέιελε μηα εηθόκα από ηα πάζε ημο Χνηζημύ θαη δςγνάθηζέ ηεκ μόκμξ/ε ζμο 

όπςξ μπμνείξ . Γνάρε ηε ιεδάκηα ππ.μ Μοζηηθόξ δείπκμξ. 

3. Ζςγνάθηζε, όπςξ μπμνείξ, πμημ από ηα έζημα ημο Πάζπα ζμο ανέζεη θαη 

ακηέγναρε ηε ιεδάκηα ππ. παζπαιηκέξ ιαμπάδεξ.Θα ζέιαμε πμιύ κα 

δςγναθίζεηε ηηξ ιαμπάδεξ ζαξ. 

4.  Ζςγνάθηζε ,όπςξ μπμνείξ, όπμηα εηθόκα ζμο ανέζεη από ηεκ Αιθαβήηα ημο 

Πάζπα. 

5. Ζςγνάθηζε ημκ πίκαθα ημο Θεόθηιμο, όπςξ μπμνείξ θαη ημπμζέηεζε ημκ 

εαοηό ζμο ζημκ πίκαθα. 

https://padlet.com/karatzafere/adooypqmwhhj


6. Γνάθμομε ηε ιέλε Πάζπα ζηα παηδηά θαη ηα αθήκμομε κα ζοκζέζμοκ ημ δηθό 

ημοξ πμίεμα με όζμοξ ζηίπμοξ ζέιμοκ. Τμ γνάθμομε θαη ακ ζέιμοκ ημ 

δςγναθίδμοκ όπςξ μπμνμύκ. 

7. Ζςγνάθηζε όηη ζμο άνεζε από ημ ζέμα «Πάζπα» θαη δώζε έκα ηίηιμ. 

 

 

Σεμακηηθέξ μδεγίεξ: 

 1. Δεκ πηέδμομε ημ παηδί κα θάκεη όιεξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ. Αθήζηε, ανπηθά, ημ 

παηδί κα απμθαζίζεη πμηα δναζηενηόηεηα ημο ανέζεη θαη ζέιεη κα θάκεη θαη ακ δείηε 

όηη δοζθμιεύεηαη ηόηε πανμηνύκεηέ ημ θαη βμεζήζηε ημ κα δηαιέλεη. Να γκςνίδεηε 

όηη ζε αοηέξ ηηξ ειηθίεξ είκαη ζεμακηηθό κα δίκμομε ζηα παηδηά κα δηαιέγμοκ ακάμεζα 

ζε δύμ δναζηενηόηεηεξ θάζε θμνά, θαζώξ ακ ημοξ πμύμε κα δηαιέλμοκ μηα από όιεξ 

είκαη ζίγμονμ πςξ ζα δοζθμιεοημύκ κα επηιέλμοκ. 

2. Είμαζηε δίπια ημο γηα κα ημ βμεζάμε όπη γηα κα θάκμομε εμείξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ. 

Ακ δοζθμιεοηεί ημ παηδί ζε μηα ιέλε ή ζε έκα ακηηθείμεκμ ημ μπμίμ δεκ μπμνεί κα 

δςγναθίζεη ή κα γνάρεη ηόηε, ζε άιιμ πανηί, εμείξ ημ γνάθμομε ή ημ δςγναθίδμομε 

γηα κα ημ δεη θαη κα θαηαιάβεη πςξ ημ θάκμομε θαη ημ εκζαννύκμομε κα ημ θάκεη μόκμ 

ημο. 

3. Με βηαζηείηε κα ηηξ εημημάζεηε θαη κα μαξ ηηξ ζηείιεηε ζε μηα μένα, έπεηε ανθεηό 

πνόκμ θαη ηηξ εμένεξ ημο Πάζπα γηα κα ημ θάκεηε. 

 

Σαξ εοπανηζημύμε γηα ηε ζοκενγαζία θαη ηε ζηήνηλε ζαξ! 

Καη κα ζομάζηε πάκηα: 

«Πίζς από θάζε παηδί πμο πηζηεύεη ζημκ εαοηό ημο, οπάνπεη έκαξ εκήιηθαξ πμο 

πίζηερε πνώηα ζε αοηό» 

                                                                                   

Mathew Jacobson 

 

 


