
Καλημέρα παιδιά !!! 

 

Σήμερα είναι ΤΡΙΤΗ  6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Η εποχή είναι ΑΝΟΙΞΗ 

Σήμερα έχει ήλιο και λίγα σύννεφα. 

Πολλά  ΜΠΡΑΒΟ για τις θαυμάσιες ζωγραφιές που 

φτιάξατε,γιατί είμαστε σίγουρες, πως φτιάξατε. 

Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα  με 

την οικογένειά σας. 

Σήμερα έχουμε να σας πούμε πολλά νέα…. 

Έχουμε άνοιξη αλλά ο καιρός έγινε λίγο χειμωνιάτικος, δεν 

μας πειράζει όμως γιατί αυτό μας βοηθάει να είμαστε όλοι 

μαζί στο σπίτι μας και να κάνουμε όμορφα πράγματα. 

Μην ανησυχείτε σε λίγες μέρες θα έχουμε ανοιξιάτικο 

καιρό και όλα θα είναι πιο λαμπερά. Να θυμάστε πάντα ότι 

μετά από μια μπόρα (καταιγίδα)έρχεται λιακάδα και 

πολλές φορές βγαίνει ένα ουράνιο τόξο. 

Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας ,πολλές φορές έρχονται 

δυσκολίες και γεγονότα που μας στενοχωρούν πολύ… 

αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν ,τα ξεχνάμε και περνάμε 

όμορφα, όπως όμορφα είναι και τα χρώματα του ουράνιου 

τόξου. 

 Παιδιά χαρήκαμε πολύ που μετρήσατε τα ποδαράκια της 

κυρά-Σαρακοστής και είμαστε σίγουρες ό,τι βρήκατε το 

σωστό αριθμό.  

 



 ότι από τα 3ποδαράκια που είχε η Σαρακοστή έμειναν 

2 γιατί έκοψες το 1. Μπράβο τα μέτρησες πολύ 

σωστά. 

 

Αφού τα ποδαράκια της Σαρακοστής είναι δύο, τότε 

μήπως και οι εβδομάδες για να γιορτάσουμε το 

ΠΑΣΧΑ  θα είναι και αυτές 2 ; Συμφωνείτε 

όλοι παιδιά; 

  

Λοιπόν το  ΠΑΣΧΑ πλησιάζει και εμείς πρέπει να 

ετοιμαστούμε. Έχω όμως μια απορία και θα ήθελα να 

προσπαθήσετε να μου την λύσετε: Τι είναι αυτό το 

ΠΑΣΧΑ και  περιμένουμε να   έρθει για να το 

γιορτάσουμε; 

Θα ήταν φανταστικό!!! να το ζωγραφίσετε  όπως νομίζετε . 
(θα παρακαλούσα να κάνετε την ερώτηση στα παιδιά και αν είναι 

εύκολο όποιος επιθυμεί να γράψει την απάντηση του παιδιού και να 

μας την στείλετε, όταν πάμε σχολείο -όπως ακριβώς θα απαντήσει το 

παιδί- μαζί με τη ζωγραφιά του) 

Αν ήταν ανοιχτά τα  σχολεία θα γράφαμε με την Κα Λένα: 

ΠΑΣΧΑ 



ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

ΛΑΜΠΡΗ 
Έχουμε μια ιδέα!  

Τι θα λέγατε τώρα που πρέπει να μένουμε στο σπίτι , να 

το κάνετε εσείς μόνοι σας… ή με τη βοήθεια  

 
κάποιου μεγάλου. Δηλαδή …  να γράψετε τις παραπάνω  

λεξούλες .   

Έχουμε και άλλη ιδέα! 

Να κόψετε τετράγωνα χαρτάκια και σε κάθε χαρτάκι θα 

γράψετε ένα γραμματάκι από τις  παραπάνω λεξούλες 

(όποιο παιδί δυσκολεύεται να γράψει μπορείτε να γράψετε 

εσείς τα γράμματα των λέξεων στα χαρτάκια και στη 

συνέχεια το παιδί θα συνθέσει τη λέξη) .Όταν τα 

ετοιμάσετε θα τα μπερδέψετε , θα τα γυρίσετε ανάποδα 

και μετά θα προσπαθήσετε γυρνώντας ένα-ένα γράμμα να 

φτιάξετε τις λέξεις 

ΠΑΣΧΑ          ΠΑΣΧΑΛΙΑ          

ΛΑΜΠΡΗ 



Είναι ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε μόνοι σας 

αλλά και με την οικογένειά σας, επίσης μπορείτε να 

φτιάξετε και άλλες λέξεις με τον ίδιο τρόπο αρκεί να βάλετε 

το μυαλουδάκι να σκεφτεί. 

( σε οποιαδήποτε καινούργια λέξη πρέπει να υπάρχει πίνακας 

αναφοράς δηλαδή να είναι η λέξη γραμμένη για να τη βλέπει το παιδί 

ώστε να μπορεί να τη συνθέσει) 

Προσπαθήστε να φτιάξετε αυτά που είπαμε και το βράδυ 

όταν θα πάτε για ύπνο ακούστε μια όμορφη ιστορία «Οι 

φορεσιές του φεγγαριού» 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip7/Default.html 

 

Παιδιά να ξέρετε ότι μας λείπετε πολύ. Λείπετε και σε μένα 

και στην κυρία Λένα πρέπει όμως να κάνουμε όλοι μας 

ακόμα υπομονή. 

Να περάσετε καλά !!!      

         

Φιλάκια πολλά…και περιμένετε εκπλήξεις!!! 

 

 

Μας τα έστειλαν οι κυρίες ΦΡΟΣΩ  ΣΚΥΦΤΑ και ΛΕΝΑ ΓΚΑΖΓΚΑΝΗ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip7/Default.html

