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1. Εκμεταλλευτείτε το Σάββατο του Λαζάρου και φτιάξτε πεντανόστιμα Λαζαράκια μαζί με τα 

παιδιά σας. Τα «Λαζαράκια»« ή αλλιώς «Λαζόνια» όπως τα λένε σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, είναι μικρά ψωμάκια πλασμένα σε σχήμα ανθρώπου. Εδώ έχουμε μία συνταγή για 

εσάς από το mothersblog. 

ΣΥΝΤΑΓΗ
1 κιλό αλεύρι
2 φακελάκια μαγιά ξηρή
μισό ποτήρι ζάχαρη
σταφίδες
λίγο αλάτι
1/3 του ποτηριού ελαιόλαδο
3 κουταλάκια κανέλα
γαρύφαλλα για τη διακόσμηση
1 ποτήρι ζεστό νερό για να διαλύσουμε τη μαγιά

Εκτέλεση
Ρίξτε το αλεύρι σε μια λεκάνη.
Διαλύστε τη μαγιά, ρίξτε τη στη λεκάνη με το αλεύρι και ζυμώστε.
Έπειτα ρίξτε το λάδι ,το αλάτι ,τη ζάχαρη,την κανέλα και ξαναζυμώνστε.
Τέλος ρίξτε τις σταφίδες και ζυμώστε μέχρις ότου το μείγμα δεν θα κολλά στα χέρια σας.
Αφήστε το μείγμα σας να «ξεκουραστεί» σε ζεστό μέρος για περίπου μισή ώρα.
Ώσπου να ξεκουραστεί το μείγμα σας μπορείτε να παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά σας 
το βίντεο για την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ  .
Και τώρα είστε έτοιμοι να πλάσετε τα Λαζαράκια σας.

Πώς θα τα πλάσετε

Κάντε 2 λωρίδες που θα τις πλέξετε μεταξύ τους (όπως τα τσουρέκια) και αφήστε τις άκρες 
για πόδια. (Τα χέρια θα είναι νοητά σταυρωτά)
Κάντε μια μικρή μπαλίτσα για κεφάλι και τοποθετήστε τα γαρύφαλλα για ματάκια.
Ψήστε τα σε 180 με 200 βαθμούς ώσπου να ροδίσουν. 

Θα χαρούμε πολύ να δούμε φωτογραφίες από τα δικά σας ψωμένια ανθρωπάκια!

Καλή επιτυχία! Και του χρόνου!

https://youtu.be/MnCL4BeZKUQ
https://www.mothersblog.gr/syntages/story/25572/lazarakia-eykoli-syntagi-na-ti-ftiaxete-me-ta-paidia-sas


2. Όταν τελειώσετε την εκτέλεση της συνταγής σας μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να 

θυμηθούν και να σας πουν ποια υλικά χρησιμοποιήσατε, να  ζωγραφίσουν ή/και να γράψουν 

τα υλικά που χρησιμοποιήσατε (με τον δικό τους τρόπο) και από κάτω να ζωγραφίσουν τα 

έτοιμα ψημένα Λαζαράκια. Ενδεικτικά σας έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό φύλλο εργασίας, 

με τα υλικά της συνταγής και πλαίσια στα οποία τα παιδιά μπορούν να τα ζωγραφίσουν. 

Όποια παιδιά θέλουν μπορούν να γράψουν ή να αντιγράψουν τη λέξη ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ.

3. Αφού φτιάξατε τα Λαζαράκια σας  μπορείτε να μάθετε να τραγουδάτε τα ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
- Πού ’σαι Λάζαρε, που 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.

Bάγια, βάγια των Bαγιών

τρώνε ψάρια, τον κολιόν

και την άλλη Kυριακή

ψήνουν το παχύ τ’ αρνί.

4. (Παιχνίδι κυρίως για νήπια). Τα παιδιά με τη βοήθεια των μεγάλων προσπαθούν να λύσουν 

ένα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  .

5. Η  κατασκευή  μας  για  σήμερα  είναι  ένα  κοκοράκι.  Τα  παιδιά  κατασκευάζουν  ένα 

ΚΟΚΟΡΑΚΙ, παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο, που τους έχουμε ετοιμάσει. Με αυτό τα 

παιδιά μπορούν να παίξουν κουκλοθέατρο ή να το στολίσουν. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, 

χρησιμοποιώντας μικρά ρολά από χαρτί υγείας, μπορούν να φτιάξουν μικρά κοτοπουλάκια. 

Στείλτε μας φωτογραφίες από τα δικά σας κοκοράκια και κοτοπουλάκια. 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΑΣ.

https://youtu.be/xb5PS1qiBaM
https://youtu.be/00QQrBLo2DU
https://youtu.be/00QQrBLo2DU
https://learningapps.org/1458601

