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1. 

Οι διακοπές του Πάσχα είναι εδώ! Τις μέρες αυτές τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν αλλά 

και να ζήσουν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας.  Εκτός όμως από τα παραδοσιακά ήθη κι έθιμα, 

μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις μέρες των διακοπών τους με όμορφες δημιουργικές δραστηριότητες που 

θα τα ενθουσιάσουν και θα τα απασχολήσουν δημιουργικά.  

Να κάποιες από αυτές για να επιλέξετε αυτές που σας ταιριάζουν:     

 Στολίστε το ψυγείο σας πασχαλινά: Κατεβάστε τον λαγό που θα βρείτε εδώ, κόψτε και κολλήστε στο ψυ-

γείο σας (και όχι μόνο). 

 Βάψτε πασχαλινά αυγά. Εκτός όμως από τα κλασσικά φτιάξτε και μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή. Τα δικά 

μας αγαπημένα είναι τα αυγά χελωνονιντζάκια (Κλικ εδώ για οδηγίες).  

 Φυτέψτε καραμέλες! Γιατί ως γνωστόν, τη μεγάλη εβδομάδα  όταν φυτεύεις καραμελάκια φυτρώνουν 

γλειφιτζούρια. (Κλικ εδώ για λεπτομέρειες). 

 Συγκεντρώστε παλιά παιχνίδια ή βιβλία και πηγαίνετέ τα σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

 Τυπώστε και παίξτε το πασχαλινό παιχνίδι «Βρες και χρωμάτισε».  

 Στολίστε δέντρο με πασχαλινά αυγά. Δεν χρειάζεται να είναι αγοραστό. Μπορεί να είναι ένα απλό κλαδί 

στο οποίο θα κρεμάσετε διακοσμητικά πασχαλινά αυγά. 

 Την ημέρα του Πάσχα, διοργανώστε μία από τις πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες: Πασχαλινό κυνήγι 

αυγών! Κλικ εδώ για αναλυτικές οδηγίες.  

 Στολίστε το σπίτι πασχαλινά: Γιρλάντες (όπως αυτή η γιρλάντα από κοτόπουλα), καλαθάκια με αυγά, 

κάρτες, χειροτεχνίες.  

 Φτιάξτε κάρτες για να στείλετε ή να δώσετε σε ξαδέλφια, νονές, παππούδες, φίλους.  

 Διοργανώστε βραδιά σινεμά στο σπίτι και δείτε ταινία με πασχαλινό θέμα.  Να κάποιες ιδέες: 

– Άνοιξη με τον Ρω (από το Γουίνι το αρκουδάκι). 

– HOP (η ιστορία του γιου του πασχαλινού λαγού που είχε όνειρο να γίνει ντράμερ).  

 Εκτυπώστε και παίξτε το Ανοιξιάτικο κυνήγι θησαυρού. 

 Φτιάξτε πασχαλινά κουλουράκια και πειραματιστείτε στα σχέδια και στη διακόσμηση.   

 Βγείτε για βόλτα στη φύση και κόψτε αγριολούλουδα. 

 Κόψτε πασχαλιές και βάλτε τις σε βάζο. 

 Κάντε χειροποίητες κατασκευές που μπορείτε να δώσετε δώρο στους νονούς ή στους παππούδες. Να 

δυο απλές ιδέες:  

- Αρνί από βαμβάκι ή από ποπκορν. 

- Στεφανάκι από χάρτινα αυγά.  

 Αν ετοιμάζεστε για ταξίδι μην ξεχάσετε να τυπώσετε τα δύο super-διασκεδαστικά παιχνίδια για το αυτοκί-

νητο: 

–  Παιχνίδι για το ταξίδι με το αυτοκίνητο: Το βλέπω. Το βλέπεις; 

–  Κυνήγι θησαυρού για το ταξίδι με το αυτοκίνητο με παιδιά (και βαρεμάρα τέλος).   

 Για ακόμα περισσότερες ιδέες ρίξτε μια ματιά στον πασχαλινό μου πίνακα στο Pinterest: Happy Easter.  

 Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!  
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