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# Οη κηθξνί καο καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ, κε ηε βνήζεηα 

ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ηνπο ,κε ηε ζεκαηηθή ελόηεηα. 

Οη εξγαζίεο λα γίλνληαη κόλν από ηα παηδηά θαη όπσο κπνξεί ην θαζέλα#. 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σν Πάζρα 

Γλσζηηθό αληηθείκελν: Παηδί θαη Γιώζζα 

Πποθοπική επικοινωνία 

ηόρνο 

 

Δλδεηθηηθέο – δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
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ν
 ζηάδην: Γηεξεύλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθό ζηνραζκό 

(ζθέςεηο θαη απόςεηο πνπ εθθξάδνπλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο). 

 Τη ζα γηνξηάζνπκε ζε ιίγεο κέξεο; 

 Τη γηνξηάδνπκε ην Πάζρα; 

Ση είλαη ην Πάζρα 

                                                             
12ΑλαιπηηθάπαξνπζηάδεηαηζηνβηβιίνηνπΑιέμεΚόθθνπθαηζπλεξγαηώλ,ΕθπαίδεπζεΜέζααπόηηοΤέρλεο, 

εθδόζεηο Μεηαίρκην. 

 



Τν Πάζρα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε ζξεζθεπηηθή γηνξηή ηεο Φξηζηηαλνζύλεο. 

Τηκάηαη ε αλάκλεζε ηεο έλδνμεο Αλάζηαζεο ηνπ Θεαλζξώπνπ Ηεζνύ Φξηζηνύ. 

Αξρηθά ήηαλ ε κεγαιύηεξε εβξατθή γηνξηή, πνπ γηνξηαδόηαλ πξνο ηηκήλ ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ Ηζξαειηηώλ από ηελ Αηγππηηαθή αηρκαισζία.  

Ζ νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ην εβξατθό Πεζάρ πνπ ζεκαίλεη δηάβαζε, πξνο 

αλάκλεζε ηεο δηάβαζεο ηνπ πεξηνύζηνπ ιανύ από ηε ζθιαβηά ζηελ ειεπζεξία. 

Απνηειεί ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο Φξηζηηαλνζύλεο, ηε γηνξηή ησλ γηνξηώλ.  

Υξηζηηαληθό Πάζρα 

Οη ρξηζηηαλνί,  γηνξηάδνπλ ηε ζηαύξσζε θαη αλάζηαζε ηνπ Φξηζηνύ θαη ην πέξαζκα 

από ην ζάλαην ζηε δσή. Τν Πάζρα δηαξθεί δύν εβδνκάδεο: από ηελ Κπξηαθή ησλ 

Βαΐσλ (ζπκβνιίδεη ηελ είζνδν ηνπ Φξηζηνύ ζηα Ηεξνζόιπκα) σο ηελ Κπξηαθή ηνπ 

Θσκά. 

Ζ πξώηε εβδνκάδα νλνκάδεηαη Μεγάιε Δβδνκάδα ή Δβδνκάδα ησλ Παζώλ, αξρίδεη 

κε ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ θαη ιήγεη ην Μεγάιν Σάββαην. Όιε ηε Μεγαινβδνκάδα 

ππάξρεη ζπλήζεηα λα λεζηεύνπλ νη ρξηζηηαλνί θαη λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηηο 

εθθιεζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Ζ δεύηεξε εβδνκάδα ηνπ Πάζρα νλνκάδεηαη Δβδνκάδα ηνπ Πάζρα ή 

Λακπξνβδνκάδα ή Λακπξή θαη αξρίδεη κε ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. Όιεο νη ήκεξεο 

πνπ αθνινπζνύλ ζεσξνύληαη εκέξεο ραξάο θαη δηαζθέδαζεο. 

Τν ρξηζηηαληθό Πάζρα είλαη θηλεηή γηνξηή. 

Γηαηί ην γηνξηάδνπκε; 

Ζ έλλνηα ηεο "Αλάζηαζεο" είλαη δηαδεδνκέλε ζηηο κπζνινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

παξαδόζεηο πνιιώλ ιαώλ πνπ πξνζπαζνύζαλ έηζη λα εξκελεύζνπλ ηνλ θύθιν ηεο 

θύζεο, ηεο δσήο: 

Πσο ε θύζε κεηά από ην κεγάιν ρεηκσληάηηθν ύπλν ηεο γελληέηαη μαλά, πσο ην γθξίδν 

ηνπ ρεηκώλα κεηακνξθώλεηαη ζε αλνημηάηηθν θσο. Πνηά ήηαλ ινηπόλ ε κπζηεξηώδεο 

δύλακε ράξε ζηελ νπνία ε θύζε αλαγελληόηαλ;  

Δπηλόεζαλ Θενύο πνπ καδί κε ηε θύζε γελληόηαλ θαη αλαζηαηλόηαλ αθνινπζώληαο 

ηνλ θύθιν ηεο δσήο.  

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ην πλεύκα απηώλ ησλ παξαδόζεσλ ζα δνύκε πσο ε 



θύζε αθνινπζνύζε ηηο πεξηπέηεηεο ησλ ζεώλ. Γη' απηό εκείο νη Φξηζηηαλνί 

ηνπνζεηήζακε ηε γηνξηή ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ ζηελ επνρή ηεο άλνημεο παξ' όιν 

πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε κπζνινγία απηό ην γεγνλόο αιιά γηα λα ην ηνλίζνπκε 

πεξηζζόηεξν θαη λα δείμνπκε όηη έξρεηαη ε Αλάζηαζε, ε Αλαγέλλεζε ε ςπρηθή γηα 

ηελ αλζξσπόηεηα κέζα από ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ.
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Σν βαζύηεξν λόεκα ηνπ Πάζρα 

 

Ζ Σηαπξηθή ζπζία ηνπ Ηεζνύ δείρλεη όηη ν Θεόο πνλάεη γηα ηνλ άλζξσπν θαη η' 

αλζξώπηλα βάζαλα. Γη' απηό από αγάπε πξνζθέξεη ό,ηη πην πνιύηηκν έρεη γηα λα 

ζώζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ Υηό. 

Θέιεζε λα δηδάμεη ηελ αληίζηαζε θαη ηελ πάιε ζην θαθό, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο 

αγάπεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ εαπηνύ καο ππέξ ησλ πνιιώλ.  

Δίλαη ε γηνξηή ηεο αγάπεο, γηαηί ν ίδηνο ν Φξηζηόο καο ζπζηάζηεθε γηα ηε ζσηεξία ηε 

δηθή καο. Δίλαη ην θαιύηεξν δείγκα ηεο αγάπεο ηνπ γηα καο.  

Με ηε γηνξηή απηή ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Ηεζνύ μαλαγελληέηαη ε θύζε θαη ε ίδηα ε δσή. 

Σα ζπλαηζζήκαηά καο γηα ην Πάζρα 

 

Τν Πάζρα, ε ιακπξόηεξε γηνξηή ηεο Φξηζηηαλνζύλεο, είλαη ίζσο ε κνλαδηθή γηνξηή 

πνπ θιείλεη κέζα ηεο όια ηα ζπλαηζζήκαηα. Από ηελ αγσλία, ηνλ πόλν ηε ζιίςε ησλ 

Παζώλ θαη ηεο Σηαύξσζεο, πεξλάκε ζηελ αγαιιίαζε θαη ηελ ειπίδα πνπ θέξλεη ε 

Αλάζηαζε. 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:  

-Δξσηήζεηο πάλσ ζην ζέκα καο γηα ην Πάζρα 

- Εσγξάθηζε ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ γηα ην Πάζρα 

-Γξάςε ηε ιέμε «Πάζρα» 
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ν
 ζηάδην: Οη καζεηέο/ηξηεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

Δπεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο:«Τηζθεθηόκαζηεγηα ην…Πάζρα»; 

-Πώο ζα ήζειεο λα πεξάζεηο ην Πάζρα; 

-Εσγξάθηζε ην 

 

3
ν
 ζηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ 

 
Τπνζέκαηα:1

νλ
 Σα Πάζε ηνπ Υξηζηνύ,  2

νλ
Έζηκα ηνπ Πάζρα, 3

νλ
 Ζ Πξνζεπρή ηεο 

Αλάζηαζεο, 4
νλ

 Αιθαβήηα ηνπ Πάζρα 
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 Σα Πάζε ηνπ Υξηζηνύ 
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Γξαζηεξηόηεηα  

- Δπέιεμε κηα από ηηο εηθόλεο, κάζε γηα ην γεγνλόο απηό, δσγξάθηζε ηε όπσο 

κπνξείο θαη γξάςε ηε ιεδάληα 
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  Έζηκα ηνπ Πάζρα 

 ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΔΘΗΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

Όιεο ηηο κέξεο ηεο Μεγάιεο εβδνκάδαο ππάξρεη ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία πνπ 

εμηζηνξνύληαη ηα πάζε ηνπ Φξηζηνύ. Τα θπξηόηεξα Παζραιηλά έζηκα είλαη : 

Παζραιηλά έζηκα ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο: 

Σηελ εθθιεζία δηαβάδνληαη ηα 12 επαγγέιηα, ελώ ζην ζπίηη θηηάρλνπλ ηα γιπθά ηνπ 

Πάζρα, ηα ηζνπξέθηα θαη ηα θνπινπξάθηα. Δπίζεο βάθνληαη ηα θόθθηλα απγά. 

Παζραιηλά θόθθηλα απγά 

- Έλα έζηκν ησλ εκεξώλ είλαη ηα Παζραιηλά θόθθηλα απγά, ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ ην 

αίκα ηνπ IεζνύXξηζηνύ πνπ έζηαμε όηαλ ηνλ ιόγρηζε ν Pσκαίνο ζηξαηηώηεο. (όηαλ 

βξηζθόηαλ ζηνλ ζηαπξό). Σύκθσλα όκσο κε ηνλ Kνξαή ηα θόθθηλα απγώλ 

ζπκβνιίδνπλ ην αίκα ησλ πξνβάησλ κε ην νπνίν νη Iνπδαίνη έβαςαλ ηηο νηθείεο ηνπο, 

γηα λα απνθύγνπλ ηελ "ππό εμνινζξεπηηθνύ Aγγεινπθζνξάλ". 

- Δίλαη παγθόζκηα ζρεδόλ ε ρξήζε ηνπ ζηνλ ρξηζηηαληθό θόζκν ηηο κέξεο. Οη 

εξκελείεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπ, θαη κάιηζηα ζε ρξώκα θόθθηλν, είλαη 

πνιιέο. Υπνζηεξίδνπλ όηη ην απγό ζπκβνιίδεη ηελ αλαλέσζε ηεο δσήο θαη ηελ 

επγεξία. Γηα ην ρξώκα ηνπ ιέγεηαη όηη ζπκίδεη ην αίκα ηνπ Φξηζηνύ. Αιιά είλαη 

γλσζηή θαη ε ιατθή παξάδνζε πνπ ιέεη: "...όηαλ είπαλ όηη αλαζηήζεθε ν Φξηζηόο, 

θαλείο δε ην πίζηεπε. Μηα γπλαίθα κάιηζηα πνπ θξαηνύζε έλα θαιάζη κε απγά, 

θώλαμε: - Μπνξεί από άζπξα λα γίλνπλ θόθθηλα απηά ηα απγά; Καη πξάγκαηη έγηλαλ! 

" 

- Υπάξρεη βέβαηα θαη ε νξζνινγηθή εξκελεία: Τώξα ηε Σαξαθνζηή λεζηεύνπλ νη 

πεξηζζόηεξνη θαη γη’ απηό ηα απγά πεξηζζεύνπλ. Δίλαη θηόιαο ε επνρή πνπ νη θόηεο ηα 

γελλνύλ κε αθζνλία. Τη ζα ηα έθαλαλ ηόζα απγά νη λνηθνθπξέο; Τα θύιαγαλ ινηπόλ 

γηα ην Πάζρα, θη όηαλ έβξηζθαλ επθαηξία, άξρηδαλ λα ηα θάλνπλ δώξα-ακνηβή ζηα 

παηδηά: ηελ Πξσηνκαξηηά γηα ηα θάιαληα κε ηα ρειηδνλίζκαηα, ην Σάββαην ηνπ 

Λαδάξνπ θαη ηελ Μεγάιε Πέκπηε, ην ίδην. Αιιά πην πνιύ ηελ εκέξα ηεο Λακπξήο η’ 



απγά ήηαλ ην πξόρεηξν θη άθζνλν θαγώζηκν, πνπ κπνξνύζαλ λα θηιέςνπλ. Τα 

έβαθαλ ινηπόλ θόθθηλα, πνπ είλαη ρξώκα ραξνύκελν θαη μνξθηζηηθό, ηα έβαθαλ θαη 

θίηξηλα θαη κπιε θαη ξνδ, ή ηα άθελαλ άζπξα, αλ είραλ πέλζνο. Σπρλά ηα ζηόιηδαλ κε 

δσγξαθηέο, γηα λα γίλνπλ πην επράξηζηα. Τα πινύκηδαλ ηερληθά, κε καξγαξίηεο θαη 

θηέξεο θαη κ’ αγξηνινύινπδα ηνπ ειιεληθνύ θάκπνπ. 

- Από ην απγό μεπήδεζαλ έπεηηα πιήζνο ζπγγεληθά ζύκβνια: είλαη ηα θίηξηλα 

πνπιάθηα, νη λενζζνί πνπ βγαίλνπλ από η’ απγό, έπεηηα νη θόηεο πνπ γελλνύλ, νη 

θσιηέο όπνπ βξίζθνληαη θη ν θόθνξαο πνπ ηα θέξλεη… 

- Δπίζεο ... Πνιύ πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ Φξηζηηαληζκνύ, νη πξόγνλνί καο έβαθαλ 

θαη δηαθνζκνύζαλ ηα απγά γηα λα γηνξηάζνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο. Τα απγά 

ζεσξνύληαλ ηόηε ηα ηέιεηα δώξα ηεο θύζεο, ηα νπνία ρξόλν κε ην ρξόλν νδεγνύζαλ 

ζηελ ηειεηνπνίεζε . 

- Τν απγό, παλάξραην ζύκβνιν ηεο γέλεζεο ηνπ θόζκνπ, ηεο γέλλεζεο ηεο δσήο, ην 

ζπλαληάκε ζε πνιιέο ιαηξείεο, ηόζν πξσηόγνλεο, όζν θαη πεξηζζόηεξν εμειηγκέλεο. 

Έρεη κέζα ηνπ δύλακε δσηθή θαη πίζηεπαλ πσο κπνξνύζε λα ηελ κεηαδώζεη ζηνπο 

αλζξώπνπο, ηα δώα, ηα θπηά. Τα ρξσκαηηζηά απγά θαη ηδηαίηεξα ηα θόθθηλα 

κλεκνλεύνληαη γηα γηνξηαζηηθνύο ζθνπνύο, ζηελ Κίλα ήδε από ηνλ 5ν αηώλα θαη 

ζηελ Αίγππην από ην 10ν.  

Γηαηί όκσο βάθνληαη θόθθηλα ηα απγά; 

- Μεξηθνί πηζηεύνπλ όηη ηα απγά βάθνληαη θόθθηλα ζε αλάκλεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ 

Φξηζηνύ, πνπ ρύζεθε γηα εκάο ηνπο αλζξώπνπο. Κόθθηλν είλαη θαη ην ρξώκα ηεο 

ραξάο. Φαξάο γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Φξηζηνύ. Δίλαη παξάιιεια όκσο θαη ρξώκα 

απνηξεπηηθό. Κόθθηλεο βειέληδεο θαη θόθθηλα καληίιηα θξεκνύζαλ ηε Μεγάιε 

Πέκπηε ζηελ Καζηνξηά νη γπλαίθεο γηα ην θαιό. Κόθθηλν παλί έβαθαλ καδί κε ηα 

απγά ηνπο ζηε Μεζεκβξία θαη ην θξεκνύζαλ ζην παξάζπξν γηα ζαξάληα κέξεο, γηα 

λα κελ ηνπο πηάλεη ην κάηη. 



- Τν βάςηκν ησλ απγώλ γηλόηαλ ηε Μεγάιε Πέκπηε γη απηό θαη ηε ιέγαλ Κόθθηλε 

Πέθηε ή Κνθθηλνπέθηε. Παιηόηεξα ην ζπλήζηδαλ θη απνβξαδίο, πάληνηε όκσο ηα 

κεζάλπρηα, κε ην μεθίλεκα ηεο λέαο κέξαο. Καηλνύξηα πξέπεη λα ήηαλ ε θαηζαξόια 

πνπ ζα έβαθαλ ηα απγά θαη ν αξηζκόο ηνπο νξηζκέλνο θαη ηε κπνγηά ηε θύιαγαλ 

ζαξάληα κέξεο θαη δελ ηελ έρπλαλ, αθόκα θαη ηόηε, έμσ από ην ζπίηη. Τα ρξώκαηα γηα 

ηα απγά ηα έθηηαρλαλ από δηάθνξα θπηά. Από θξεκκύδηα γηλόηαλ ην κειί, από άρπξν 

ή από θύιια ακπγδαιηάο ην θίηξηλν, ην αλνηθηό θόθθηλν από παπαξνύλεο. Αξγόηεξα 

ηα αγόξαδαλ, ην θόθθηλν όκσο ρξώκα ήηαλ θαη είλαη πάληα ην πην αγαπεκέλν. 

- Τν πξώην απγό πνπ έβαθαλ ήηαλ ηεο Παλαγίαο θαη ην έβαδαλ ζην εηθνλνζηάζη. Με 

απηό ζηαύξσλαλ ηα παηδηά από ην θαθό ην κάηη. Σε κεξηθά κέξε έβαδαλ ζε έλα 

θνπηάθη ηόζα απγά όζα ήηαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα πήγαηλαλ ην βξάδπ ζηελ 

εθθιεζία, γηα λα δηαβαζηνύλ ζηα 12 Δπαγγέιηα. Τα άθελαλ θάησ από ηελ Αγία 

Τξάπεδα σο ηελ Αλάζηαζε θαη ηόηε θαζεκηά έπαηξλε ηα δηθά ηεο. Απηά ηα απγά ήηαλ 

"επαγγειηζκέλα" θαη ηα ηζόθιηα ηνπο ηα παξάρσλαλ ζηνπο θήπνπο θαη ηηο ξίδεο ησλ 

δέληξσλ γηα λα θαξπίζνπλ. Παξόκνηα ηύρε είραλ θαη ηα απγά πνπ έθαλαλ νη θόηεο ηε 

Μεγάιε Πέκπηε. Άκα ε θόηα ήηαλ καύξε, αθόκα θαιύηεξα. Δίραλ ζαπκαζηέο 

ηδηόηεηεο θαη κπνξνύζαλ λα δηώμνπλ θάζε θαθό. Τα απγά ηα Μεγαινπεθηηάηηθα 

πεξλνύζαλ ηνλ πνλόιαηκν, θύιαγαλ ην ακπέιη από ην ραιάδη, έδησρλαλ καθξηά ην 

ζθαζάξη. 

- Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζηόιηδαλ ηα απγά, ηα "έγξαθαλ", ηα "θεληνύζαλ". 

Πάλσ ζηα άζπξα απγά έγξαθαλ κε ιεησκέλν θεξί επρέο, ζρεδίαδαλ ζθελέο από ηε 

δσή ηνπ Φξηζηνύ, πνπιηά θ.ά. Έξηρλαλ κεηά ηα απγά ζηελ θόθθηλε κπνγηά θαη κέρξη 

λα ιεηώζεη ην θεξί έκελαλ ηα γξάκκαηα θαη ηα ζρέδηα άζπξα. Τα "μνκπισηά" ή 

"θεληεκέλα" απγά, πνπ ηα ιέγαλ ζηε Μαθεδνλία θαη "πέξδηθεο, κηα θαη ζπρλά είραλ 

πάλσ ηνπο πνπιηά, ή ίζσο θαη γηαηί μερώξηδαλ, όπσο θη νη πέξδηθεο, γηα ηελ νκνξθηά 

ηνπο, ζύκηδαλ ζπρλά κηθξνγξαθίεο. 

-  Τν έλα ήηαλ θαιύηεξν από ην άιιν. Απηά έζηειλαλ δώξν νη αξξαβσληαζκέλεο ζην 

γακπξό θαη νη βαθηηζηκηέο ζηνπο λνλνύο θαη ηηο λνλέο ηνπο, ζε όια ηα αγαπεκέλα 

πξόζσπα. Άιινηε πάιη ηα θνξίηζηα πξόζζεηαλ ζηα απγά θηεξά από ρξσκαηηζηό 

ραξηί, νπξά θαη κύηε από δπκάξη θαη ηα θξεκνύζαλ ζην ηαβάλη, έηνηκα λα πεηάμνπλ. 

Πινύζηα είλαη ε παξάδνζε γηα ηνλ ζπκβνιηζκό ησλ απγώλ ηνπ Πάζρα. Σηα 

Βπδαληηλά ρξόληα έθηηαρλαλ θνπινύξα πνπ ζηελ κέζε ηεο είρε έλα θόθθηλν απγό. Τν 

απγό, από ην νπνίν βγαίλνπλ ηα πνπιηά, ζπκβνιίδεη ηελ δσή, ελώ ην θόθθηλν είλαη ην 



ρξώκα ηεο δσήο. Τν βάςηκν ησλ απγώλ, γηα ιαηξεπηηθνύο ζθνπνύο απαληάηαη ζε 

δηάθνξνπο ηόπνπο ηνπ θόζκνπ. 

  

Tν ηζνύγθξηζκα ησλ παζραιηλώλ απγώλ 

- Tν ηζνύγθξηζκα ησλ παζραιηλώλ απγώλ, ζπκβνιίδεη ηελ Aλάζηαζε ηνπ Xξηζηνύ, 

θαζώο ην απγό ζπκβνιίδεη ηε δσή θαη ηε δεκηνπξγία πνπ θιείλεη κέζα ηνπ ηε δσή. 

Όηαλ ην θέιπθόο ηνπ απγνύ ζπάζεη κε ην ηζνύγθξηζκα, γελληέηαη κηα δσή, έηζη θαη ην 

παζραιηλό απγό ζπκβνιίδεη ην ζπάζηκν ηνπ ηάθνπ ηνπ Xξηζηνύ θαη ηελ 

AλάζηαζήTνπ. 

- Τν απγό βέβαηα ζε όιεο ζρεδόλ ηηο αξραίεο θνζκνγνλίεο ζπκβόιηδε ηελ γέλλεζε ηνπ 

ζύκπαληνο θαη ηεο δσήο. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην ζύκβνιν ησλ νξθηθώλ 

Μπζηεξίσλ πνύ ήηαλ έλα θίδη ηπιηγκέλν γύξσ από έλα "απγό", πνπ ζπκβόιηδε ηνλ 

θόζκν πνπ πεξηβάιιεηαη από ην Γεκηνπξγηθό πλεύκα. Σην επίπεδν ηεο κύεζεο θαη 

ηεο θηινζνθίαο, ζπκβόιηδε ηνλ λεόθπην πνπ ηελ ζηηγκή ηεο κύεζεο έζπαγε ην 

θέιπθνο ηνπ αβγνύ θαη έλαο θαηλνύξγηνο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο γελληόηαλ. 

Παζραιηλά έζηκα ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο: 

Τελ Μεγάιε Παξαζθεπή γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ επηηαθίνπ. Ο επηηάθηνο ζηνιίδεηαη 

κε ινπινύδηα θαη πεξηθέξεηαη γύξσ από ηελ εθθιεζία θαη ηνπο δξόκνπο, ελώ νη 

πηζηνί αθνινπζνύλ από πίζσ. Δίλαη κέξα πέλζνπο. 

Παζραιηλά έζηκα γηα ην Μεγάιν άββαην: 

Οη παζραιηλέο ιακπάδεο 

Οη παζραιηλέο ιακπάδεο δίλνληαη σο δώξα ζηα παηδηά γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Σαββάηνπ. Οη ιακπάδεο είλαη δηαθνζκεκέλεο άιινηε κε 

παηρλίδηα θαη άιινηε κε ινπινύδηα. Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν ησλ παηδηώλ 

νη ιακπάδεο παίξλνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή. Παιαηόηεξα ην θάζε παηδί θαηαζθεύαδε ηε 

δηθή ηνπ ιακπάδα. Ο λνλόο θάζε παηδηνύ θέξλεη ζην βαθηηζηήξη ηνπ κία παζραιηλή 

ιακπάδα. 



 

  

Τν Μεγάιν Σάββαην είλαη ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο. Σηηο 12 ε ώξα ην βξάδπ, ν 

ηεξέαο δίλεη ην Άγην θσο ζηνπο πηζηνύο θαη ςάιιεη ην "Φξηζηόο Αλέζηε". Οη πηζηνί 

παίξλνπλ ην άγην θσο κε ηηο παζραιηλέο ιακπάδεο θαη ραηξεηηνύληαη ιέγνληαο 

"ρξηζηόο αλέζηε" θαη απαληώληαο "Αιεζώο αλέζηε ν θύξηνο". Σε πνιιέο πεξηνρέο 

αλάβνπλ βεγγαιηθά θαη ζηξαθαζηξνύθεο. Δίλαη ε κέξα ηεο αλάζηαζεο, κέξα ραξάο 

θαη γηνξηήο. 

Τν Μεγάιν Σάββαην ηειεηώλεη ε λεζηεία ηεο ζαξαθνζηήο θαη επηζηξέθνληαο ζην 

ζπίηη ηξώλε ηελ καγεηξίηζα θαη ηζνπγθξίδνπλ ηα θόθθηλα απγά. 

 πληαγή: Μαγεηξίηζα θνθθηληζηή 

 

   

Τιηθά: 

 1 ζπθσηαξηά θαη έληεξα αξλίζηα 

 1 θιηηδάλη θξεκκπδάθηα θξέζθα ςηινθνκκέλα 

 1 θιηηδάλη από δηάθνξα κπξσδηθά (κατληαλό, δπόζκν, θξέζθηα ξίγαλε, 

κάξαζν) 

 1 θιηηδάλη ρπκόο ληνκάηαο2 απγά 

 ρπκόο 1 ιεκνληνύ 

 

Δθηέιεζε: 



1.     Καζαξίδνπκε θαη πιέλνπκε ζρνιαζηηθά ηε ζπθσηαξηά θαη ηα έληεξα 

γπξίδνληαο ην κέζα έμσ. 

2.     Τα βάδνπκε όια θαη ηα δεκαηίδνπκε θαη κεηά πεηάκε ην λεξό. Τα 

ςηινθόβνπκε θαη ηα βάδνπκε κε θξέζθν λεξό λα βξάζνπλ. 

3.     Σε έλα ηεγάλη ηζηγαξίδνπκε ηα θξεκκπδάθηα θαη ηα ππόινηπα κπξσδηθά θαη 

πξνζζέηνπκε ηε ληνκάηα. Τα αθήλνπκε λα πάξνπλ κία κε δύν βξάζεηο. 

4.     Όηαλ ε ζπθσηαξηά βξάζεη αξθεηά, πξνζζέηνπκε ηε ζάιηζα κε ηα κπξσδηθά 

(ην λεξό κέζα ζηελ θαηζαξόια πξέπεη λα είλαη ιίγν, αιιηώο αθαηξνύκε όζν 

ρξεηάδεηαη). 

5.     Τα αθήλνπκε όια καδί λα βξάζνπλ γηα ιίγε ώξα θαη κόιηο είλαη έηνηκα, 

απγνθόβνπκε ηε ζνύπα. 

Καιή επηηπρία θαη θαιή ζαο όξεμε 

  

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα: 

Τελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα γηνξηάδεηαη ε Αλάζηαζε. Τελ Κπξηαθή ην κεζεκέξη είλαη 

πνπ θάλνπκε ην αξλί ζηε ζνύβια θαη ηειεηώλεη ε κεγάιε εβδνκάδα. 

4
 

Παζραιηλό αξλί 

                                                             
4http://3dim-megal.ark.sch.gr/ergasies_files/pasha.htm 

http://www.asxetos.gr/pedia/giortes-epoxes/symvola-toy-pasxa/pasxalino-arni-19623.html
http://3dim-megal.ark.sch.gr/ergasies_files/pasha.htm


 

Οη ακλνί είλαη από ηα πην αλαγλσξίζηκα ζύκβνια ηνπ Πάζρα, θαζώο ζπκβνιίδνπλ ην 

Φξηζηό. Ο Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο είρε παξνκνηάζεη ην Φξηζηό κε ηνλ "Ακλό ηνπ Θενύ, 

ν νπνίνο ζα πάξεη καδί ηνπ ηελ ακαξηία ηνπ θόζκνπ". 

Τν αξλί απνηειεί έλα θαηεμνρήλ κπζηθό ζύκβνιν, κε ηελ έλλνηα ηεο αζσόηεηαο θαη 

ηεο αγλόηεηαο θπξίσο ζε πλεπκαηηθό επίπεδν, έηζη κε ηνλ δηακειηζκό ηνπ επηηξέπεη 

ζηνπο αλζξώπνπο ηελ επηθνηλσλία κε ηελ αγλόηεηα απηή
5
 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

-Πνην από ηα έζηκα ηνπ Πάζρα ζνπ αξέζεη; 

-Εσγξάθηζε ην θαη αληέγξαςε ηε ιεδάληα ηνπ 

3
νλ

 Ζ Πξνζεπρή ηεο Αλάζηαζεο 

Φξηζηόο Αλέζηε εθ λεθξώλ, 

ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο 

θαη ηνηο ελ ηνηο κλήκαζηλ, 

δσήλ ραξηζάκελνο 

- Πξνζπάζεζε λα κάζεηο ηελ πξνζεπρή ηεο Αλάζηαζεο 

 

 

4
νλ

 Αιθαβήηα ηνπ Πάζρα 

 

                                                             
5https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1


 

 

 

 



 

- Πξνζπάζεζε λα «δηαβάζεηο» ηηο εηθόλεο 

- Πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεηο όζα πεξηζζόηεξα γξάκκαηα κπνξείο 

- Εσγξάθηζε όηπνηα εηθόλα ζνπ αξέζεη 
 

4
ν
 ζηάδην: Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

Δπηιέγνπκε έλα πίλαθα ηνπ Θεόθηινπ Υαηδεκηραήι κε ζέκα: Σν Πάζρα ζηε  

δσγξαθηθή ηνπΘεόθηινπ Υαηδεκηραήι  
Ο Θεόθηινο Χαηδεκηραήι ή Θεόθηινο Κεθαιάο ή Κεθάιαο, όπσο ήηαλ ην πξαγκαηηθό 

ηνπ όλνκα (1870 – 24 Μαξηίνπ 1934), γλσζηόο απιά θαη σο Θεόθηινο, 

ήηαλ Έιιελαο ιατθόο δσγξάθνο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ έξγνπ 

ηνπ είλαη ε ειιεληθόηεηα θαη ε εηθνλνγξάθεζε ηεο ειιεληθήο ιατθήο παξάδνζεο θαη 

ηζηνξίαο. 

Ο Θεόθηινο, ν εμαηξεηηθόο ιατθόο δσγξάθνο, απαζαλάηηζε ζξύινπο θαη παξαδόζεηο, 

θαζεκεξηλέο ζηηγκέο από ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα κε ην κνλαδηθό ηνπ πξνζσπηθό 

ύθνο πνπ θαζηζηά ηα έξγα ηνπ από ηα πιένλ αλαγλσξίζηκα ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο. 

Απηνδίδαθηνο θαιιηηέρλεο θαηέιεμε λα γίλεη ν αλαγλσξηζηεί σο ν ζπνπδαηόηεξνο 

ιατθόο θαιιηηέρλεο ηεο Ειιάδαο – ην ηαιέλην ηνπ νπνίνπ όκσο αλαγλσξίζηεθε κόλν 

κεηά ζάλαηνλ. Ο Θεόθηινο Χαηδεκηραήι, γλσζηόο απιά σο Θεόθηινο, γελλήζεθε ζηε 

Βαξεηά ηεο Λέζβνπ, κεηαμύ ηνπ 1867 θαη 1870, πξώην παηδί κηαο θησρήο νηθνγέλεηαο 

πνπ απέθηεζε άιια επηά ζηε ζπλέρεηα. Τν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δσγξαθηθή 

εθδειώζεθε από λσξίο θαη θέξεηαη λα ήηαλ αληηζηξόθσο αλάινγν κε ηελ απόδνζή ηνπ 

ζηα ζρνιηθά ζξαλία. 
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5
ν
 ζηάδην: Κξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο 

Τν πέκπην ζηάδην αθνξά πιένλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο  

Φξεζηκνπνηνύκαη ηηο  ηέζζεξηοθάζεηοηεοηερληθήοηνπD.Perkins 

1
νλ

Παξαηήξεζε: Παξαηεξνύκε έλα γεγνλόο κέζσ ηεο ηέρλεο 

Πξνηξέπνπκε ην καζεηή/ηξηα λα παξαηεξήζεη ην έξγν ηέρλεο απζόξκεηα, λα 

εθθξάζεη ηηο πξώηεο παξαηεξήζεηο θαη ηα πξώηα εξσηήκαηά ηνπ. 

2
νλ

 πλαηζζήκαηα: Δθθξάδνπκε πσο αηζζαλόκαζηε όηαλ παξαηεξνύκε ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο 

3
νλ

  Αλάγθεο Δθθξάδνπκε πνηα αλάγθε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλόο θαη ζπλαίζζεκα 

4
νλ

 Αηηήκαηα: Δθθξάδνπκε κε ζαθήλεηα θαη κε πνιύ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ηη 

ρξεηαδόκαζηε από ηνπο άιινπο θαη ηηο άιιεο λα πξάμνπλ. 

- Εσγξάθηζε ηνλ πίλαθα ηνπ Θεόθηινπ όπσο κπνξείο 

- Δάλ ήζνπλα εθεί, ζηελ παξέα ηνπ πίλαθα, πώο ζα ήζειεο λα είζαη; Τη ζα 

θνξνύζεο θαη γηαηί; 

- Τνπνζέηεζε ηνλ εαπηό ζνπ ζηνλ πίλαθα 

- Σπδεηήζηε ην έξγν ηέρλεο 

-Τη ζπκβαίλεη ζε απηή ηελ εηθόλα; 

- Τη βιέπεηο πνπ ζε θάλεη λα ην ιεο απηό; 

                                                             
6https://www.catisart.gr/to-pascha-sti-zografiki-tou-theofilou-chatzimichail/ 

https://www.catisart.gr/to-pascha-sti-zografiki-tou-theofilou-chatzimichail/


-       Τη άιιν κπνξνύκε λα βξνύκε; 

-  Βάιηε ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ρξώκαηα ζηελ εηθόλα. Δηζάγεηε 

ηελ έλλνηα δεζηά θαη δξνζεξά ρξώκαηα.  

- Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηα ρξώκαηα ζε απηό ηνλ πίλαθα, 

είηε δεζηά είηε θξύα. 

Σηε ζπλέρεηα, εζηηάδνπκε ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δέληξα ζηε 

δσγξαθηθή: 

• Τη είδνπο δέληξα λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζε λα είλαη; 

• Πεξηγξάςηε ηα κέξε ηνπ δέληξνπ. 

- Γείμηε πώο νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα πνιύρξσκν θνιάδ δέληξνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο κηθηέο ηερληθέο.  

- Υιηθά πνπ απαηηνύληαη 

ιεπθό ραξηί (12 "x18"), παιηά εθεκεξίδα, πεξηνδηθά, ηέκπεξεο, ςαιίδη θαη 

θόιια 

Λεμηιόγην 

Θεξκά θαη ςπρξά ρξώκαηα, ζρήκαηα, αληηζέζεηο, κνξθέο, πεξηβάιινλ. 

-  

6
ν
ζηάδην: Δπαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ 

Κξηηηθόο αλαζηνραζκόο:«πνηεο είλαη νη απόςεηο ζαο γηα ην Πάζρα;». 

Σπγθξίλνπκε ηη είπαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ αξρή θαη ηη ιέλε ηώξα γηα ην ζέκα 

καο. Γίλεηαηζύλζεζεησλαπόςεσλθαηαληινύληαηζπκπεξάζκαηα. 

-Μπεο ζηα παπνύηζηα ηνπ/ηεο Γηάιεμε έλα πξόζσπν ή αληηθείκελν από ην έξγν 

ηέρλεο. Τη κπνξεί λα ληώζεη ή λα ζθέθηεηαη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γλσζηηθό αληηθείκελν: Παηδί θαη Μαζεκαηηθά 

 

ηόρνη: Πξνζαλαηνιηζκόο- Γηαδξνκέο 

-Να επαλαιακβάλεη δηαδξνκέο πνπ ππνδεηθλύνληαη κε κηα πξαγκαηηθή θίλεζε ή κε 

γξακκέο. 

-Να εθηειεί δηαδξνκέο αθνινπζώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ή λα βξίζθεη 

δηαδξνκέο αθνινπζώληαο θάπνηα ίρλε. 

-Να επαλαιακβάλεη δηαδξνκέο εληνπίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηα νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα ηα νξίζεη κε κηα δηαδνρή. 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ επαλάιεςε κηαο δηαδξνκήο 

-Τα παηδηά αθνινπζνύλ δηαδξνκέο κε κηα θαηάιιειε δηάηαμε επίπισλ. Σην ηέινο 

γίλεηαη έιεγρνο γηα ην ζσζηό ηεο δηαδξνκήο. 

Βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδξνκήο 

-Τα παηδηά θάλνπλ δηαδξνκέο από έλα ζεκείν ηνπ δσκαηίνπ ειεύζεξα ή κε εληνιέο ή 

κε θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα αληηθείκελα. 

Δκπξάγκαηεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδξνκήο 

-Τα παηδηά πξαγκαηνπνηνύλ δηαδξνκέο αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλνδεύνληαη από κνπζηθή. 

https://www.youtube.com/watch?v=WXkYH9pVfX4 

Βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο δηαδξνκέο κε ίρλε 

-Τα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ηνλ ρσξηάηηθν γάκν. 

Αλαπαξαζηαζηαθέο θαηαζηάζεηο κε δηαδξνκέο 

https://www.youtube.com/watch?v=WXkYH9pVfX4


-Τα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ ρσξηάηηθνπ γάκνπ, ηελ πεξηγξάθνπλ ηε 

δσγξαθίδνπλ κε ζρήκαηα.  

Γηαδξνκή κε ερεηηθό θώδηθα 

Τα παηδηά ρνξεύνπλ ζύκθσλα κε ην ξπζκό ελόο ρνξνύ ζπξηνύ κε βήκαηα κπξνο, 

πίζσ θαη ζηξνθέο, όπσο ζηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο ηνπ Θεόθηινπ. 

Γηαδξνκή κε κλήκε ρώξνπ 

Φνξεύνπλ ην ρνξό ηνπ γάκνπ θπθιηθά θαη πεξλνύλ από ηα ίδηα ζεκεία 

ζπλερώο.https://www.youtube.com/watch?v=7FF33g52NbU 

Γηαδξνκή κε έλα ηξαγνύδη 

Δθηεινύλ ηε δηαδξνκή, ην ρνξό ζύκθσλα κε ην 

ηξαγνύδη.https://www.youtube.com/watch?v=0XybNIujsaQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FF33g52NbU
https://www.youtube.com/watch?v=0XybNIujsaQ


ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Παηδί θαη Πεξηβάιινλ 

ηόρνο : 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο  

 Σα Υαηθνύ( γηαπσλέδηθα πνηήκαηα κε 17 ζπιιαβέο ε ζηξνθή θαη ζέκαηα κε 

επνρέο, πεξηβάιινλ, θύζε, ρξώκαηα, ην λόεκα έρεη δεπηεξύνπζα ζεκαζία, νη 

ιέμεηο έρνπλ πξώην ξόιν) Γείρλνπκε εηθόλεο θαη θηηάρλνπκε ην δηθό καο 

Υαηθνύ 

 

 

1
νλ

 Φηηάρλσ ην δηθό κνπ παξακύζη κε ηελ παξακπζνηξάπνπια  

 Δπηινγή ηνπ νλόκαηνο ηνπ ήξσα.  

 Ο αγαπεκέλνο κνπ ήξσαο έρεη ζηόρν 

 Καζνξηζκόο ελόο ζηόρνπ  ζε πξνζσπηθό επίπεδν ή γηα ην γεληθό θαιό,  

 Ζ δηαδξνκή ηνπ ήξσα ζρεδηαζκόο ηαμηδηνύ, εκπόδηα, δπζθνιίεο, 

πεξηγξαθή ηνπ ηαμηδηνύ 



 Ζ ρξήζε ησλ επαλαιακβαλόκελσλ κνηίβσλ ζην παξακύζη( ζηίρνη, ιέμεηο, 

πξνηάζεηο ) 

2
νλ

 Γίλσ ηίηιν ζην παξακύζη κνπ…………………………  

3
νλ

Γίλνπκε έλα δηαθνξεηηθό ηέινο   

4
νλ

 Γίλνπκε έλα δηαθνξεηηθό μεθίλεκα 

5
νλ

 Παίξλνπκε θξάζεηο ηνπ θαη ηηο θάλνπκε ζηίρνπο  

6
νλ

 Αθεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία από ην ηέινο πξνο ηελ αξρή ζαλ αλαδξνκηθή 

αθήγεζε 

7
νλ

 Γξάθσ θάπνηνο δηαιόγνπο ζε άιιε κνξθή ηεο ειιεληθήο (θαζαξεύνπζα, 

ιατθό ύθνο, ηνπηθή δηάιεθην θηι) 

8
νλ

Εσγξαθίδσ ην παξακύζη κνπ 

9
νλ

Κάλνπκε ην παξακύζη καο  θόκηθ κε ιεδάληεο  

10
νλ

 Δπέθηαζε ελόο παξακπζηνύ (ηη έγηλε κεηά), αλ απηό πξνζθέξεηαη 

11
νλ

 Γεκηνπξγία ελόο λένπ παξακπζηνύ κε δαλεηθά ζηνηρεία από δηάθνξα άιια 

12
νλ

 Αιιαγή αξρήο θαη ηέινπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γλσζηηθό αληηθείκελν :Παηδί – Γεκηνπξγία- Έθθξαζε 

ηόρνο: 

 

Γξαζηεξηόηεηεο  

 

Δαπηνπνηήκαηα 

 Τα εαπηνπνηήκαηα αθνξνύλ ζηελ πεξηγξαθή ελόο πξνζώπνπ, ελόο δώνπ, ελόο 

αληηθεηκέλνπ θιπ.  

 Γελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό ζηίρσλ,  

 ν πξώηνο θαη ν ηειεπηαίνο αλαθέξνληαη ζην όλνκα ή επώλπκν ηνπ 

πεξηγξαθόκελνπ.  

Γίλνπκε ηε ιέμε  Πάζρα  ζηα παηδηά θαη ηα αθήλνπκε λα ζπλζέζνπλ ην δηθό ηνπο 

πνίεκα κε όζνπο ζηίρνπο ζέινπλ.  

Δξώηεζεηο 

 θαηαξηίζηε κηα ιίζηα κε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ηελ έλλνηα ή ην 

αληηθείκελν. 

 Γιαηί...? 

 Πώρ θα ήηαν διαθοπεηική αν ...; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι ...; 

 Υποθεηω πωρ...? 

 Κι αν...? 



 Τι θα ζςμβεί αν ξέπαμε ...; 

 Ποιορ είναι ο ζκοπόρ ...; 

 Τι θα άλλαδε αν ...; 

 επηιέμηε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο εξσηήζεηο κε αζηέξη γηα λα ζπδεηήζεηε 

γηα ιίγα ιεπηά 

 Τη λέεο ηδέεο έρεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα, ηελ έλλνηα ή ην αληηθείκελν πνπ δελ 

είραηε πξηλ; 

 

-Εσγξάθηζε ό,ηη ζνπ άξεζε από ην ζέκα καο θαη δώζε έλαλ ηίηιν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γλσζηηθό αληηθείκελν: Παηδί θαη πιεξνθνξηθή 

ηόρνο  

 

Γξαζηεξηόηεηα  

- Αλαδεηνύκε ζην δηαδίθηπν πίλαθεο δσγξαθηθήο ηνπ Θεόθηινπ 

- Αθνύκε ηξαγνύδηα θαη ηαπηόρξνλα δσγξαθίδνπκε  ρσξίο λα ζθεθηνύκε 

 


