
Τμήμα 1 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ειρήνη Ματθαιάκη 

Πασχαλινά έθιμα & Κατασκευές 



Παραμύθι «Το αυγό που μισούσε το κόκκινο χρώμα»  
(Χρυσάνθη Καραϊσκου) 

Πασχαλινά Αυγά 
Μια χιουμοριστική ιστορία με ένα αυγό που 

είχε την ατυχία να γεννηθεί λίγες μέρες  
πριν απ’ το Πάσχα. 

 
Ξεσήκωσε τον κόσμο απ’ τις φωνές του και 
θα έκανε τα πάντα προκειμένου ν αποφύγει 

αυτό που απεχθάνονταν… το κόκκινο 
χρώμα! 

 
Ναι, καλά διαβάσατε, δεν ήθελε με τίποτα, 

μα με τίποτα να το βάψουν κόκκινο! 
Προτιμούσε να το κάνουν ομελέτα ή  
αυγολέμονο αρκεί να μην το βάψουν 

κόκκινο. 
 

Τι λέτε να έγινε ? 
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)) 



Βάψαμε τα πασχαλινά μας αυγά, αφού πρώτα τα διακοσμήσαμε με σχέδια που 
κάναμε με λαδοπαστέλ 

Πασχαλινά Αυγά 







Γλωσσικό παιχνίδι: αντιστοίχιση εικόνας με αρχικό γράμμα λέξης 

Παιχνίδια με … Πασχαλινά Αυγά 





Μαθηματικό παιχνίδι: αντιστοίχιση αριθμού και ποσότητας 

Παιχνίδια με … Πασχαλινά Αυγά 







Παραμύθι  

«Η πασχαλίτσα της 

Αγάπης»  

(Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη) 

Λαμπάδες 
 Μα τι είναι αυτό το Πάσχα; 

Βρίσκεται μέσα στο όνομά μου και γύρω μου 

ακούω συνέχεια να μιλούν γι' αυτό και να το 

περιμένουν με λαχτάρα, αναρωτιέται ένα 

ανοιξιάτικο πρωινό η Λίτσα η πασχαλίτσα. 

Μια και δυο ξεκινά να μάθει... 

- Μήπως ξέρετε τι είναι το Πάσχα παρακαλώ; 

Ρωτά όποιον βρεθεί στο δρόμο της. Όλοι της 

απαντούσαν, μα ο καθένας με τον δικό του 

τρόπο. 

Μπερδεύεται, κουράζεται, η πασχαλίτσα μας, μα 

επιμένει μέχρι να νιώσει μέσα στη μικρή καρδιά 

της, τι αληθινά είναι το Πάσχα!  

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του 

βιβλίου) https://www.youtube.com/watch?v=i0t36Ewpc4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i0t36Ewpc4s
https://www.youtube.com/watch?v=i0t36Ewpc4s


Παραμύθι «Η πασχαλίτσα της Αγάπης»  
(Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη) 

Ελεύθερη Ζωγραφική 







Κατασκευή: Πασχαλίτσες από πηλό 







Μαθηματικά με πασχαλίτσες 

Φύλλο εργασίας: Καταμέτρηση – Αναγνώριση Αριθμών 



Λαζαράκια 









Γλωσσικό Παιχνίδι: Αντιστοίχιση εικόνας - αρχικού γράμματος λέξης 

Λαμπάδες 





Μαθηματικά: Σειροθέτηση λαμπάδων με βάση το ύψος 

Λαμπάδες: Παιχνίδι στον υπολογιστή  





Εικονόλεξο με Πασχαλινά Έθιμα 



Κατασκευή: Φαναράκια 





Πασχαλινές κάρτες 









Κατασκευή: Καλαθάκια με λαγουδάκια 





Καλό Πάσχα ! 


