
Ιδέες 
για 

Πασχαλινές 
Δραστηριότητες

(φύλλα εργασίας)

5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης



Χρωμάτισε το αβγό



Ένωσε τις τελείες με μαρκαδόρο για να σχηματίσεις το αβγό 
Ζωγράφισέ το με ξυλομπογιές



Χρωμάτισε τα όμοια αβγά με το ίδιο χρώμα. Ένωσε τα ίδια 
αβγά



Ένωσε με διαφορετικό χρώμα κάθε αβγό με τη σωστή 
αβγοθήκη. Διακόσμησε κάθε ζευγάρι με τα ίδια  σχέδια.



Κοιτάζουμε προσεκτικά τον πίνακα.

Ύστερα κόβουμε και κολλάμε τις εικόνες με τα αβγά στη θέση που 

ταιριάζουν και τα διακοσμούμε με τον τρόπο που μας δείχνει….  





Δείξε στο λαγουδάκι τον δρόμο για το καλάθι με τα πασχαλινά 
αβγά



Χρωμάτισε τα αβγά με ξυλομπογιές και έπειτα κόψτα στα 

περιγράμματα.

Έπειτα ένωσε σωστά τα σπασμένα αβγά.



Μαθαίνω να ζωγραφίζω πασχαλινά 
ζωάκια

κοτοπουλάκι

λαγουδάκι

προβατάκι



Κόβω τις εικόνες και τις κολλάω στη σωστή σειρά φτιάχνοντας 
την ιστορία



ζωγραφίζω το  λαγουδάκι

Φτιάχνω αβγοθήκη  λαγουδάκι

Ενώνω και κολλάω τα ποδαράκια του λαγού



Ένα καρδουλένιο λαγουδάκι



Ζωγράφισε την εικόνα και συμπλήρωσε ό,τι θα ήθελες



Ένωσε τα Λαγουδάκια με τα αβγά
γράψε πόσα περισσεύουν



Αραίωση πύκνωση
Παρατηρώ και ενώνω με μια γραμμή κάθε ένα λαγό με ένα 

πασχαλινό αβγό, για να βρω αν είναι οι λαγοί όσα και τα αβγά

ζωγραφίζω τα πασχαλινά αβγά, αραιά πάνω στο τραπέζι





Χρωμάτισε, κόψε και φτιάξε το καλαθάκι



έχουν όλα τα παιδιά καλαθάκι;
Ποια είναι πιο πολλά κύκλωσε αυτά που περισσεύουν και 

γράψε πόσα είναι



Πριν φτιάξεις την Κάρτα δοκίμασε να γράψεις τις ευχές

Καλό    Πάσχα



Κύκλωσε μόνο το αρχικό γράμμα κάθε εικόνας
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Ακροστιχίδα του Πάσχα



Αν σου άρεσε το παραμύθι
Έλα να παίξουμε

Ζωγράφισε όσους συνάντησε το μικρό αβγό στην αρχή του 

ταξιδιού του

https://safeyoutube.net/w/WbO4
https://safeyoutube.net/w/WbO4


Ποια  χρώματα ήθελε να αποκτήσει το αβγό στην αρχή  του 
ταξιδιού του;

Τι  χρώμα  του πρότεινε κάθε ζωάκι που συναντήθηκε 
με το αβγό ;



Τι χρώμα του πρότειναν και τα υπόλοιπα ζωάκια που 
συνάντησε;

Όταν ο κόκορας κάθισε στο ξυπνητήρι και μέτρησε ως το...3 
εμφανίστηκε η νεράιδα

και διάλεξε για το αβγό ένα χρώμα ξεχωριστό.... το  
παρδαλό

Ζωγράφισε και εσύ το παρδαλό αβγό


