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ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ 
ΤΩΝ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 

 
Αϋ Μζροσ 

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ωσ μάκθμα οργανικά ενταγμζνο ςτθν ελλθνικι 
εκπαίδευςθ  

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν εντάςςεται ςτον κανόνα των υποχρεωτικϊν ςχολικϊν 
μακθμάτων, τα οποία διδάςκονται ςτθν Ρρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
του ελλθνικοφ ςχολείου. Θ οργάνωςθ και θ λειτουργία του κεμελιϊνονται ςτο Σφνταγμα 
τθσ Ελλάδασ, ςτουσ νόμουσ του ελλθνικοφ κράτουσ, τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα 
Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, το δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τισ αποφάςεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), και τισ ςυμβάςεισ και 
ςυςτάςεισ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και τισ αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ του ΣΤΕ 
(1749&1750/2019). Βαςικι αποςτολι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν αποτελεί θ 
«ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ», θ οποία είναι ςυνταγματικι υποχρζωςθ του 
κράτουσ. Για να υπθρετεί τον εν λόγω ςκοπό, διδάςκεται επί ικανό αρικμό ωρϊν 
εβδομαδιαία ςτο πρόγραμμα Δθμοτικοφ, Γυμναςίου, ΓΕΛ και ΕΡΑΛ και τα μακθςιακά 
αποτελζςματά του αξιολογοφνται ςυντελϊντασ ςτθ γενικότερθ επίδοςθ των μακθτϊν και 
των μακθτριϊν. 

 

Ο κεμελιϊδθσ παιδαγωγικόσ και ανκρωπολογικόσ προςανατολιςμόσ του μακιματοσ  

Το παιδαγωγικό και μορφωτικό ζργο που παρζχεται μζςω τθσ διδαςκαλίασ του 
μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν, αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ και τθν εμπζδωςθ τθσ 
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ των ορκόδοξων μακθτϊν και μακθτριϊν. Θ προοπτικι αυτι 
υπθρετεί τθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ,  κυρίωσ δε ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια του 
ανκρϊπινου προςϊπου ωσ μοναδικισ, ανεπανάλθπτθσ και ελεφκερθσ φπαρξθσ. Με αυτόν 
τον τρόπο το μάκθμα παρζχει όλα τα αναγκαία ερεκίςματα, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να 
γνωρίηουν τον εαυτό τουσ, να επικοινωνοφν αποτελεςματικά με τουσ ανκρϊπουσ και τον 
κόςμο γφρω τουσ, όπωσ, επίςθσ, να αφουγκράηονται και να αντιμετωπίηουν τισ μεγάλεσ 
προκλιςεισ του ςφγχρονου κόςμου. 

 

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ωσ μάκθμα παιδείασ και πολιτιςμοφ  

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν αποτελεί μάκθμα παιδείασ και πολιτιςμοφ. Σε αυτό οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να αναγνωρίςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ 
ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ, ϊςτε να αποκτιςουν ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ για τθ 
ςυνζχειά τθσ ςε προςωπικό και ςυλλογικό επίπεδο. Υπό αυτι τθν ζννοια, λαμβάνουν τα 
απαραίτθτα εφόδια, για να δρουν ςτο μζλλον ωσ ενεργοί πολίτεσ του ελλθνικοφ κράτουσ, 
ςτο οποίο θ παράδοςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ αποτελεί ηωντανό και λειτουργικό 
ςτοιχείο τθσ ιςτορικισ ταυτότθτασ και του πολιτιςμοφ του,  και κατ’ επζκταςθ ςυςτατικι 
παράμετρο του δθμόςιου χϊρου. Εκτόσ τοφτων, αποτελεί μάκθμα ευρωπαϊκισ παιδείασ και 
εκπαιδεφει Ευρωπαίουσ πολίτεσ προάγοντασ τισ διαχρονικζσ χριςτιανικζσ αξίεσ, οι οποίεσ 
αποτζλεςαν τα κεμζλια του ςφγχρονου ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ.   
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Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ωσ μάκθμα ταυτότθτασ του προςϊπου 

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προςεγγίςεισ των επιςτθμϊν 
τθσ κεολογίασ, τθσ παιδαγωγικισ και τθσ κρθςκειοπαιδαγωγικισ, ςε ςυνδυαςμό με τα 
ςφγχρονα πορίςματα τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ, τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ και τθσ 
διδακτικισ, προτάςςει τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου ωσ ενιαίασ ψυχοςωματικισ οντότθτασ. 
Επειδι ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ταυτότθτασ του προςϊπου, αντιμετωπίηει τουσ μακθτζσ 
και τισ μακιτριεσ ωσ πρόςωπα, κακζνα εκ των οποίων φζρει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και 
εμπειρίεσ, ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και ποικίλα ενδιαφζροντα, που ζχουν άμεςθ αναφορά 
ςτθν πορεία τθσ ψυχοςωματικισ του ωρίμανςθσ. Επομζνωσ, το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν 
αποτελεί παράγοντα ενίςχυςθσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ 
ενςυναίςκθςθσ αλλά και τθσ ανκεκτικότθτασ των νζων ανκρϊπων. Μζςα από αυτό το 
πρίςμα, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλοφνται να αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ ικανότθτεσ, 
ϊςτε να ςυνυπάρχουν αρμονικά με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και με τον κρθςκευτικά «άλλο» 
και να ςυνεργάηονται ςυμβάλλοντασ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

Από τθν άλλθ πλευρά, τα Θρθςκευτικά, ωσ διακριτό μάκθμα τθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ, ειςάγει ωσ αντικείμενο ςτθ διαδικαςία διδαςκαλίασ-μάκθςθσ τθ ςχζςθ του 
ανκρϊπου με τον Θεό, όπωσ αυτι νοθματοδοτείται ςτθν ορκόδοξθ παράδοςθ και ςτον 
πολιτιςμό. Το μορφωτικό αυτό περιεχόμενο αξιολογείται ωσ ζγκυρθ πρόταςθ 
προςανατολιςμοφ του βίου και ωσ ηωτικό ςθμείο αναφοράσ για τθν ανακάλυψθ 
απαντιςεων ςε βαςικά ερωτιματα που απαςχολοφν τον άνκρωπο ςτθν πορεία ανάπτυξθσ 
τθσ ταυτότθτάσ του. Μακαίνουν ελεφκερα οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, ςε ςχολικό πλαίςιο, 
τι ςθμαίνει να είναι κανείσ ορκόδοξοσ χριςτιανόσ, πϊσ θ επιλογι αυτι διαμορφϊνει τθ ηωι 
του, το πολιτιςμικό του πλαίςιο, τισ κζςεισ του ςτθν ευρφτερθ κοινωνία αλλά και τθ δράςθ 
του ωσ αυριανοφ πολίτθ και ωσ ιςότιμου ςυνομιλθτι ςτον δθμόςιο χϊρο του ελλθνικοφ 
κράτουσ, τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου όλου. Ενκαρρφνονται, ζτςι ουςιαςτικά, να 
ςυςχετίηουν αυτιν τθν πρόταςθ προςανατολιςμοφ τθσ ηωισ με τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ 
του κοινωνικοφ γίγνεςκαι και υποςτθρίηονται με τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων να δρουν 
δθμοκρατικά, ελεφκερα και με αγάπθ για τον ςυνάνκρωπο.  

 

Β. ΣΚΟΡΟΘΕΣΙΑ 

Γενικοί ςκοποί 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω διαμορφϊνονται οι γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ του 
μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
Ειδικότερα, το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςυμβάλλει: 

− Στθ διαμόρφωςθ ελεφκερων, υπεφκυνων και κριτικά ςκεπτόμενων πολιτϊν και ςτθν 
προετοιμαςία των μακθτϊν και των μακθτριϊν για τον δθμόςιο χϊρο με τζτοιον τρόπο, 
ϊςτε να αναδεικνφουν ωσ πολίτεσ του κόςμου τισ οικουμενικζσ αρχζσ και αξίεσ μζςα από 
τθν οπτικι τθσ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ. 

− Στθν ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, μζςω τθσ ανάλυςθσ 
και εμπζδωςθσ τθσ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ, με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να μθ 
διακυβεφεται ςε καμία περίπτωςθ θ ελεφκερθ διάπλαςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. 

− Στθν κατανόθςθ και ερμθνεία βαςικϊν πτυχϊν τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ, όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτθν Αγία Γραφι, ςτθ δογματικι και θκικι 
διδαςκαλία τθσ, ςτθ λατρευτικι τθσ ηωι και ςτθν παράδοςθ των Αγίων Ρατζρων τθσ. 

− Στθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν 
δυνάμεων των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε 
ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ, να μποροφν να ηιςουν δθμιουργικά, με αγάπθ προσ τον 
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άνκρωπο, τθ ηωι και τθ φφςθ και να διακατζχονται από πίςτθ προσ τθν πατρίδα και τα 
γνιςια ςτοιχεία τθσ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ, θ οποία αποτελεί κεμελιϊδεσ 
ςτοιχείο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ παιδείασ.  

− Στθν εξοικείωςθ με τθ ςχζςθ Θεοφ και ηωισ ωσ κινθτιρια δφναμθ που ςυμβάλλει ςτον 
προςανατολιςμό του βίου και ςτθν ανακάλυψθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ. 

− Στθν αναγνϊριςθ του ςυλλογικοφ κρθςκευτικοφ βιϊματοσ, το οποίο ςτθν Ελλάδα 
διαμορφϊνεται μζςω τθσ ιςτορικισ παρουςίασ και δράςθσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. 

− Στθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ κρθςκευτικι αγωγι ωσ προσ τισ ικανότθτεσ των 
μακθτϊν/-τριϊν να επικοινωνοφν με τον εαυτό τουσ, με τουσ άλλουσ και τον κόςμο 
ολόκλθρο, να δθμιουργοφν, να αυτενεργοφν, να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ και να παράγουν 
νζα γνϊςθ, θ οποία να μεταςχθματίηεται ςε δράςθ ςτθν κοινωνία, εμπνεόμενθ από το 
όραμα και τθν ελπίδα για τθν ειρινθ, τθ ςυνφπαρξθ, τθν ιςότθτα, τθ δθμοκρατία και 
γενικά τθν αλλαγι και τθ βελτίωςθ του κόςμου. 

− Στθ μελζτθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου εν γζνει με γνϊμονα τθ διακεματικι και τθ 
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ.  

− Στθ γνωριμία με άλλα κρθςκεφματα και κρθςκευτικζσ και μθ κρθςκευτικζσ 
κοςμοκεωρίεσ, κάτι που επιτυγχάνεται ςε ςυνάρτθςθ με τα αναπτυξιακά και 
παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν και των εφιβων και πάντα διακριτά, 
αποβλζποντασ ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ για διάλογο, για ςεβαςμό απζναντι ςτθν 
ετερότθτα, κακϊσ και για αρμονικι ςυνφπαρξθ με τουσ άλλουσ.  

 

Ειδικοί ςτόχοι  

Ειδικοί Στόχοι Αϋ Κφκλου Εκπαίδευςθσ  (Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ) 

Το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτον Αϋ Κφκλο του Δθμοτικοφ Σχολείου διερευνά, κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κεμελιϊδεισ διαςτάςεισ τθσ ορκόδοξθσ 
χριςτιανικισ ηωισ, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτθν ορκόδοξθ κεία λατρεία, ςε αφθγιςεισ 
από τθ Βίβλο, αλλά και ςε κείμενα από τθν κατοπινι χριςτιανικι γραμματεία που 
περιγράφουν και ερμθνεφουν τθν ορκόδοξθ παράδοςθ και ηωι, κζτοντασ ωσ ςτόχο, οι 
μακθτζσ/-τριεσ: 

− Να εξοικειωκοφν με τα ςφμβολα, τισ εικόνεσ και τισ γιορτζσ τθσ ορκόδοξθσ κείασ 
λατρείασ, αναγνωρίηοντασ ςε αυτά τουσ κεντρικοφσ άξονεσ με τουσ οποίουσ εκφράηεται θ 
ηωοποιόσ ςχζςθ Θεοφ και ανκρϊπου. 

− Να αντιλθφκοφν, μελετϊντασ διθγιςεισ και ιςτορίεσ τόςο από τθ Βίβλο όςο και από τθν 
παράδοςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ότι ο Θεόσ φανερϊνεται ςτον άνκρωπο ωσ 
Ρρόςωπο, για να εγκαινιάςει μία βιοτι ανιδιοτελοφσ αγάπθσ, που δεν ζχει όρια.   

− Να εκτιμιςουν τθ ςθμαςία του ευαγγελικοφ μθνφματοσ και τθσ ορκόδοξθσ παράδοςθσ 
ωσ κεμελίων βάςει των οποίων διαμορφϊκθκε το ςυλλογικό κρθςκευτικό βίωμα ςτθν 
ελλθνικι πραγματικότθτα. 

− Να ανακαλφψουν ότι θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον Θεό, όπωσ φανερϊνεται ςτα 
γεγονότα τθσ Θείασ Οικονομίασ, κακίςταται πθγι ζμπνευςθσ και δφναμθ που 
μεταμορφϊνει τον τρόπο ςκζψθσ, τθ ηωι, τθν κοινωνία, τον πολιτιςμό, τθν κτίςθ 
ολόκλθρθ. 

− Να προςεγγίςουν τον κόςμο γφρω τουσ ωσ δθμιουργία και ωσ δωρεά του Θεοφ προσ τον 
άνκρωπο, μελετϊντασ κείμενα που αφθγοφνται τθν πίςτθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. 
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− Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το όραμα τθσ Βαςιλείασ του Θεοφ, που γεφεται εμπειρικά θ 
Ορκόδοξθ Εκκλθςία, οδθγεί αβίαςτα ςτθν ανάλθψθ ευκφνθσ και ςτον αγϊνα για ειρινθ, 
ιςότθτα, δικαιοςφνθ και ζμπρακτθ αλλθλεγγφθ μεταξφ των ανκρϊπων. 

− Να αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδακτικι πράξθ, τα  πλεονεκτιματα τθσ 
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τα διακζςιμα ψθφιακά εργαλεία. 

− Να προςεγγίςουν τισ ιδζεσ τθσ αειφορίασ (βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ). 

 

Ειδικοί Στόχοι Βϋ Κφκλου Εκπαίδευςθσ (Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ)  

Στόχοι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτθν Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ είναι οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ, α) μζςα από τθ βιωματικι, διακεματικι και διερευνθτικι μακθςιακι 
προςζγγιςθ, β) μζςω αφθγιςεων και ιςτοριϊν αγίων προςϊπων, κακϊσ και του ςϊματοσ 
πιςτϊν τθσ Εκκλθςίασ, γ) μζςα από τθν ελλθνορκόδοξθ και γενικότερα τθ χριςτιανικι 
παράδοςθ:  

− Να αντιλθφκοφν τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον του Θεοφ προσ τον άνκρωπο και ολόκλθρο 
τον κόςμο μζςα από τθν Αγία Γραφι, τθν ορκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ και τθν 
ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ ωσ ςϊματοσ Χριςτοφ. 

− Να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία και τθ διαχρονικότθτα του ευαγγελικοφ μθνφματοσ του 
Χριςτοφ, που το κακιςτοφν πάντοτε επίκαιρο για τον κάκε άνκρωπο προςωπικά αλλά και 
ςτθν κοινωνικι ηωι και ςτον πολιτιςμό. 

− Να ανακαλφπτουν ζννοιεσ και ςφμβολα τθσ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ πίςτθσ και 
λατρευτικισ ηωισ τθσ Εκκλθςίασ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθ χριςτιανικι τζχνθ.  

− Να εκτιμιςουν τθν ανάγκθ ςεβαςμοφ και προςταςίασ τθσ ελλθνορκόδοξθσ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ του τόπου μασ και γενικότερα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ 
ανκρωπότθτασ ωσ δθμιουργθμάτων του Θεοφ. 

− Να καλλιεργιςουν τισ θκικζσ αξίεσ του χριςτιανιςμοφ, ωσ πρόταςθ και ςτάςθ ηωισ ςτον 
δθμόςιο χϊρο που εκφράηεται με ζμπρακτθ αλλθλεγγφθ προσ τον πάςχοντα, ειρθνικι 
ςυνφπαρξθ, ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ, ιςότθτα και δικαιοςφνθ.  

− Να χρθςιμοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδακτικι πράξθ και να αξιοποιιςουν τα  
πλεονεκτιματα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τα διακζςιμα ψθφιακά εργαλεία. 

− Να προςεγγίςουν τισ ιδζεσ τθσ αειφορίασ (βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ). 

 

Γ. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΡΕΔΙΑ  

Το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου των Θρθςκευτικϊν για τθ βακμίδα του 
Δθμοτικοφ (Αϋ και Βϋ Κφκλο), αναπτφςςεται εκκινϊντασ από κεντρικά κζματα τθσ 
χριςτιανικισ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ςτο ελλθνικό ςχολείο, τα οποία προκφπτουν από 
τισ μεγάλεσ ιδζεσ – πυρθνικζσ ιδζεσ. Οι μεγάλεσ ιδζεσ, ενζχουν παιδαγωγικι δυναμικι και 
είναι α) ευρείεσ και μθ ςυγκεκριμζνεσ (αφθρθμζνεσ), β) εκφράηονται ςφντομα, με μία ι 
λίγεσ λζξεισ, γ) αφοροφν όλουσ και όλεσ ςτθν τάξθ, δ) είναι διαχρονικζσ και ε) 
παρουςιάηονται με διαφορετικά παραδείγματα, που ζχουν κοινό άξονα αυτιν τθν ιδζα. 

Γενικότερα, ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ωσ κεντρικά κζματα κεωροφνται ότι α) 
είναι τα βαςικά και ςθμαντικά κεολογικά κζματα, οι διδαςκαλίεσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ,  
β) ζχουν ςχζςθ με τθ ηωι των μακθτϊν/-τριϊν, γ) ζχουν ςχζςθ με τθν παράδοςθ του τόπου 
και δ) είναι όςα χρειάηεται να γνωρίηει ςε βάκοσ κάκε νζοσ πολίτθσ που ζχει ολοκλθρϊςει 
τθν προςφερόμενθ από το κράτοσ εκπαίδευςθ. Ειδικότερα μετά από ςυλλογικι μελζτθ 
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ορίςτθκαν τα κάτωκι οκτϊ  (8), εκ των οποίων ςτο Δθμοτικό και ςυγκεκριμζνα τισ Γϋ, Δϋ και 
Εϋ τάξεισ, αναπτφςςονται μόνο τα επτά (7).  

 

Κεντρικά Θζματα 

1. Θεόσ 

2. Δθμιουργία – Ρτϊςθ 

3. Άνκρωποι του Θεοφ (προφιτεσ – άγιοι) 

4. Ενανκρϊπιςθ – Χριςτόσ 

5. Εκκλθςία – Λατρεία – Αγία Γραφι 

6. Βαςιλεία του Θεοφ  

7. Χριςτιανικι ηωι 

 

Θεματικά Ρεδία 

Στο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τα οκτϊ κεντρικά κζματα 
αποτυπϊνονται ωσ Θεματικά Ρεδία και αποτελοφν τθ βάςθ ανάπτυξθσ του περιεχομζνου 
των Θεματικϊν Ενοτιτων και ςτουσ τζςςερισ κφκλουσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Οι κφκλοι 
αυτοί κακορίηονται από τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και τθν αναπτυξιακι θλικία των 
μακθτϊν/-τριϊν: 

Αϋ Κφκλοσ – Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ 

Βϋ Κφκλοσ – Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

Γϋ Κφκλοσ – Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου 

Δϋ Κφκλοσ – Αϋ, Βϋ, Γϋ Λυκείου 

 

Τα Θεματικά Ρεδία επαναλαμβάνονται ςπειροειδϊσ ανά κφκλο (Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ), κακϊσ, 
ςφμφωνα και με τον J. Bruner, «οποιοδιποτε αντικείμενο μπορεί να διδαχκεί 
αποτελεςματικά ςε οποιοδιποτε παιδί και ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ ανάπτυξισ του, αρκεί 
αυτό να προςαρμοςτεί ςτο γνωςτικό επίπεδο του/τθσ μακθτι/-τριασ». Είναι ςαφζσ ότι θ 
ανάπτυξθ και θ ςειρά των Θεματικϊν Ρεδίων ακολουκοφν το ςχζδιο τθσ κείασ οικονομίασ 
που ςτθ κεολογικι γλϊςςα εξθγεί τθ ςυνάντθςθ τθσ ιςτορίασ του Θεοφ με τθν ιςτορία του 
ανκρϊπου. Σε ςχολικό πλαίςιο, αυτι θ ςυνάντθςθ και οι φάςεισ τθσ αποτυπϊνονται ςε  
κζματα που αναπτφςςονται γφρω από τρεισ βαςικοφσ άξονεσ, οι οποίοι βοθκοφν ςτθν 
υπθρζτθςθ των ειδικϊν ςτόχων του Γυμναςίου. Οι άξονεσ αυτοί είναι: 

− Τι ςθμαίνει να είναι ορκόδοξοσ χριςτιανόσ και πϊσ θ επιλογι αυτι διαμορφϊνει τθ ηωι 
του. 

− Ροιο είναι το πολιτιςμικό πλαίςιο και πϊσ θ ορκόδοξθ χριςτιανικι ταυτότθτα επιδρά ςτισ 
κζςεισ του ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. 

− Ρϊσ διαμορφϊνεται θ λειτουργία του ωσ πολίτθ του ελλθνικοφ κράτουσ, τθσ Ευρϊπθσ και 
του κόςμου όλου χάρθ ςτθν ορκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ και τον πολιτιςμό.  

Τα επτά Θεματικά Ρεδία, δθλαδι οι μεγάλεσ ιδζεσ, τα κεντρικά κζματα του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου ςτισ τρεισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, ςτο Δθμοτικό (Αϋ και Βϋ Κφκλο) 
κατανζμονται ωσ εξισ: 

 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

9 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Γϋ Δθμοτικοφ 

1. Θεόσ 
2. Δθμιουργία – Ρτϊςθ 
3. Άνκρωποι του Θεοφ (προφιτεσ – άγιοι) 
4. Ενανκρϊπιςθ – Χριςτόσ 
 

Δϋ Δθμοτικοφ 

5. Εκκλθςία – Λατρεία – Αγία Γραφι 
6. Βαςιλεία του Θεοφ  
7. Χριςτιανικι ηωι 
 

Εϋ Δθμοτικοφ 

1. Θεόσ 

2. Δθμιουργία – Ρτϊςθ 

3. Άνκρωποι του Θεοφ (προφιτεσ – άγιοι) 

4. Ενανκρϊπιςθ – Χριςτόσ 

 

ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

5. Εκκλθςία – Λατρεία – Αγία Γραφι 

6. Βαςιλεία του Θεοφ  

7. Χριςτιανικι ηωι  

 

Τα Θεματικά Ρεδία αποτελοφν οδθγό για τθν ανάπτυξθ των Θεματικϊν Ενοτιτων 
κάκε τάξθσ, με βάςθ τουσ τρεισ άξονεσ που υπθρετοφν, τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και τον 
βακμό τθσ προςλθπτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν κάκε κφκλου.  Από τθ 
διαςφνδεςθ των τριϊν αξόνων και των επτά Θεματικϊν Ρεδίων προκφπτουν: α) το κζμα τθσ 
Θεματικισ Ενότθτασ (γενικό και περιγραφικό), β) τα Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα τθσ Θεματικισ Ενότθτασ (επιγραμματικι αναφορά των ενεργειϊν που 
καλοφνται οι μακθτζσ/-τριεσ να πετφχουν ςτθ διδαςκαλία και το κρθςκευτικό περιεχόμενο 
αυτϊν των ενεργειϊν) και γ) Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ (διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ). 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΛΑΙΣΙΩΣΘ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΘΣΘΣ 

Ηθτοφμενο του νζου ΡΣ των Θρθςκευτικϊν Δθμοτικοφ είναι να παρζχει ερεκίςματα, 
κατευκφνςεισ και αρχζσ, κίνθτρα και μεκοδολογικά εργαλεία για τθν επίτευξθ τθσ 
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ δθμιουργίασ δυναμικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ. Με 
τθν κατανόθςθ τθσ φυςιογνωμίασ του μακιματοσ, όπωσ διατυπϊκθκε παραπάνω και τον 
προβλθματιςμό ςχετικά με το πϊσ μακαίνουν οι μακθτζσ/-τριεσ και ποια είναι τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ ςτθ ςχολικι θλικία, κατά τθν περίοδο φοίτθςισ τουσ ςτο Δθμοτικό, 
επιδιϊκεται οι εκπαιδευτικοί να: 

− δθμιουργοφν ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον μάκθςθσ, ενκαρρφνοντασ τθν ενεργό 
εμπλοκι μακθτϊν/-τριϊν ςε ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, 

− εςτιάηουν ςτθν οικειοποίθςθ βαςικϊν γνϊςεων, με τθ βοικεια των οποίων 
αναπτφςςονται γνωςτικζσ, μεταγνωςτικζσ και άλλεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, 
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αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ ψυχολογίασ και τθ φυςιογνωμία των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων, 

− επιδιϊκουν τθ διαςφνδεςθ και ενςωμάτωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με τισ προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ των μακθτϊν/-τριϊν μζςω πολλαπλϊν προςεγγίςεων ανάλογα με τισ ανάγκεσ, 
τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, 

− υιοκετοφν ςτρατθγικζσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, βιωματικισ μάκθςθσ και 
αξιοποιοφν εναλλακτικζσ πρακτικζσ, ποικίλα διδακτικά εργαλεία και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 

− χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν κακθμερινι διδακτικι τουσ 
πρακτικι, αξιοποιϊντασ τα πλεονεκτιματα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τα διακζςιμα 
ψθφιακά εργαλεία, 

− ενκαρρφνουν τον κριτικό ςτοχαςμό επί γνωςτικϊν διαδικαςιϊν και πρακτικϊν. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ ςχολικι τάξθ μπορεί να εξελιχκεί ςε εργαςτιριο 
ζρευνασ, επικοινωνίασ, δράςθσ και ζκφραςθσ και να προκαλεί τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ να εργάηονται για να πραγματϊςουν: τθ ςυνεργατικότθτα, τθν αυτογνωςία, τθ 
γλωςςικι επίγνωςθ, τθν επικοινωνιακι ικανότθτα, τθν υπευκυνότθτα, τθν ανεκτικότθτα, 
τθν πεικαρχία, το αίςκθμα δικαίου, τθ δθμοκρατικι ευαιςκθςία, τθν άμιλλα, τθν 
αλλθλεγγφθ, τθν αιςκθτικι καλλιζργεια, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθ διερευνθτικι 
μάκθςθ, τον ψθφιακό γραμματιςμό και φυςικά πάνω από όλα τον κρθςκευτικό 
γραμματιςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. 

Τα νζα ΡΣ  Θρθςκευτικϊν ζχουν ωσ αφετθρία τα μακθςιακά αποτελζςματα, δθλαδι 
όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηει ο/θ μακθτισ/-τρια, να κατανοεί και να μπορεί να 
εφαρμόςει μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ ζμφαςθ μετακινείται 
από το γνωςτικό αντικείμενο, τουσ/τισ διδάςκοντεσ/-ουςεσ και τθ διδακτικι διαδικαςία 
προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (μακθτοκεντρικι) και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα 
μάκθςθσ: Επιδιϊκεται ςτθν ουςία μια αντίςτροφθ πορεία ςχεδιαςμοφ, όπου θ βάςθ 
ςχεδιαςμοφ είναι τα μακθςιακά αποτελζςματα και όλεσ οι υπόλοιπεσ παράμετροι 
εξαρτϊνται από τον κακοριςμό αυτϊν. 

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ  

Σφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτα ςχολικά μακιματα αποτελεί δομικό, αναπόφευκτο και αναπόςπαςτο 
ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και αφετζρου ςυνιςτά μια πολυδιάςτατθ 
διαδικαςία.  

Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο Μάκθμα των Θρθςκευτικϊν πρζπει να είναι 
διαρκισ και ςυςτθματικι και εφαρμόηεται ςε όλα τα επίπεδα ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ 
τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ. Άξονά τθσ αποτελοφν τα προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα και το αντίςτοιχο περιεχόμενο κάκε Θεματικισ Ενότθτασ. Κατά τθ 
διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και τθν επιλογι των κατάλλθλων κριτθρίων/δραςτθριοτιτων 
λαμβάνονται υπόψθ το γνωςτικο-βουλθτικό και ςυναιςκθματικό επίπεδο των μακθτϊν/-
τριϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία τθσ αξιολόγθςθσ. Κατά 
τθ γραπτι αξιολόγθςθ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ αξιολογείται θ επίδοςθ των 
μακθτϊν/-τριϊν με βάςθ των κατάκτθςθ όςων ηθτοφνται ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα, δθλαδι όςα κα πρζπει να ζχουν κατακτιςει ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ 
προςζγγιςθσ. Θ αξιολόγθςθ χρθςιμεφει και ωσ εργαλείο επαναςχεδιαςμοφ και 
ανατροφοδότθςθσ, για αυτό ο/θ εκπαιδευτικόσ επιηθτεί τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ϊςτε οι ίδιοι/-εσ να αξιολογοφν τα 
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αποτελζςματα τθσ μάκθςισ τουσ. Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν δεν ζχει μοναδικό 
ςκοπό τθ γνωςτοποίθςθ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ του βακμοφ επιτυχίασ τουσ ςτο 
μάκθμα, αλλά βοθκά και τον/τθν εκπαιδευτικό να αντιλθφκεί κατά πόςο ζχουν επιτευχκεί 
οι δείκτεσ επιτυχίασ που ζκεςε για το μάκθμά του, κατά πόςο δθλαδι οι μακθτζσ/-τριεσ 
ζχουν αφομοιϊςει τθν προςφερκείςα φλθ και μποροφν να τθν εφαρμόςουν. Στο ΡΣ του 
Δθμοτικοφ θ αξιολόγθςθ είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ μακθςιακι διαδικαςία.  

Εκτόσ από τθν αρχικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ, ζμφαςθ δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ 
τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ωσ μιασ παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ 
δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των 
προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (μετακίνθςθ από τθν αξιολόγθςθ τθσ 
μάκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ). Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ υπθρετεί τθν 
ανάγκθ τθσ διαρκοφσ πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικότθτα 
των επιλεγόμενων από αυτόν/αυτιν παρεμβάςεων, επινοιςεων και ενεργειϊν κατά τθν 
εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ωσ παιδαγωγικό εργαλείο εντάςςεται ςτθ διδαςκαλία με 
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ και δε μεταφζρεται ωσ ακροιςτικι αξιολόγθςθ ςτθν αρχι 
επόμενθσ διδαςκαλίασ. 

Για μια ςωςτι και αποτελεςματικι αξιολόγθςθ ο/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να 
λαμβάνει υπόψθ όςα προβλζπουν το ΡΣ και οι διάφορεσ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία και τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ, να γνωρίηει πολφ καλά τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ και 
επάρκειασ ςτουσ οποίουσ αναφζρονται οι ερωτιςεισ και οι εργαςίεσ που ηθτά από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ να εκπονιςουν, να γνωρίηει τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν και να ζχει 
καλι γνϊςθ των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων τουσ, να κακορίηει τουσ ςτόχουσ τθσ 
αξιολόγθςθσ και να προςχεδιάηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα αξιολογιςει, ϊςτε 
αυτοί να προάγουν τθν επικοινωνία και να επιτρζπουν τθν καλλιζργεια των ανϊτερων 
επιπζδων ςκζψθσ των μακθτϊν/-τριϊν. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΑ – Γϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ  
είναι ςε κζςθ: 

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν 
να ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

Θεόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Θεόσ είναι Ρατζρασ 
όλων των ανκρϊπων. 

 Να αναγνωρίηουν 
τον Θεό ωσ 
Δθμιουργό του 
ανκρϊπου και του 
κόςμου, μζςα από τα 
δθμιουργιματά του. 
 

 Να φζρνουν 
παραδείγματα από τθ 
ηωι και το φυςικό 
περιβάλλον, ςτα 
οποία αναδεικνφεται 
πωσ ο Θεόσ αγαπάει 
όλα τα 
δθμιουργιματά του. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ιδεοκφελλα: «Θ αγάπθ του 
γονζα». 
 

 Εννοιολογικόσ χάρτθσ: Ο 
Θεόσ πατζρασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Θ δθμιουργία του 
ανκρϊπου (παηλ) 
http://photodentro.edu.gr/ag
gregator/lo/photodentro-lor-
8521-4574. 
 

 Βρίςκω τα κομμάτια: Θ 
εικόνα του Θεοφ. 
 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο Θεόσ 
ακοφει τα παιδιά του.   
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ο Θεόσ Ρατζρασ όλων των 
ανκρϊπων: Ροιοσ και γιατί; 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Οπτικοποίθςθ: «Ο Θεόσ είναι 
Ρατζρασ όλων των 
ανκρϊπων». 

Ο Θεόσ φροντίηει τον 
άνκρωπο και όλα τα 
πλάςματα τθσ φφςθσ. 

 Να φζρνουν 
παραδείγματα από το 
φυςικό περιβάλλον, 
ςτα οποία 
καταδεικνφεται θ 
φροντίδα του Θεοφ 
γι’ αυτό. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν ανάγκθ  να 
φροντίηουν τθ φφςθ 
και τα πλάςματά τθσ, 
ωσ δθμιουργιματα 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα: Θ αγάπθ του 
Θεοφ για τθν πλάςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιρά-
ςου: Δθμιουργιματα του 
Θεοφ από τθ φφςθ που 
καυμάηω. 
 

 Κολάη: Άνκρωποι και φφςθ: 
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Θεόσ του Θεοφ. Εικόνεσ του Θεοφ ςτθ γθ. 
 

 Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου:  Ρϊσ 
φανερϊνεται ο Θεόσ; 
 
Δραςτθριότθτα πρότηεκτ: 
Θ παρουςία του Θεοφ ςτθ 
φφςθ μζςα από τθν τζχνθ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Οπτικοποίθςθ: «Ο Θεόσ 
αγαπά όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ». 

Ο Θεόσ χαρίηει τα 
δϊρα του ςε όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ. 

 Να απαρικμοφν τα 
«τάλαντα» που 
χαρίηει ο Θεόσ ςε 
όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ. 
 

 Να προτείνουν 
τρόπουσ αξιοποίθςθσ 
των χαριςμάτων τουσ 
για το καλό όλων. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα με τθ φράςθ 
«Ζνασ γονζασ παινεφει το 
παιδί του». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:   
Ρορτρζτο: Ρϊσ φαντάηομαι 
ότι είναι ζνασ χαριςματικόσ 
άνκρωποσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: 
Σε τι είμαι πολφ καλόσ/-ι. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Χαρίςματα. 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: Τα 
δϊρα του Θεοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
«Χαρίςματα». 

Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ δθμιουργία του 
κόςμου και του 
ανκρϊπου από τον 
Θεό. 

 Να αφθγοφνται τθ 
βιβλικι διιγθςθ για 
τισ ζξι θμζρεσ τθσ 
δθμιουργίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ιδεοκφελλα με τθ φράςθ 
«Ροια ςυναιςκιματα ζχω, 
όταν δθμιουργϊ κάτι, π.χ. μία 
ηωγραφιά». 
 

 Αφιγθςθ ιςτορίασ: Θ 
δθμιουργία του κόςμου και 
του ανκρϊπου από τον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μοιράςου: Δθμιουργία: Ροιοσ 
και γιατί. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Γινόμαςτε μικροί δθμιουργοί 
με πθλό. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Εφθμερίδα τοίχου: Θ 
δθμιουργία του ανκρϊπου 
και του κόςμου από τον Θεό. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Δθμιουργία. 
 

 Βρίςκω τα κομμάτια: Θ 
δθμιουργία του κόςμου. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
δθμιουργία του κόςμου και 
του ανκρϊπου από τον Θεό. 

Ο άνκρωποσ ηει ςτον 
Ραράδειςο. 

 Να περιγράφουν  τθ 
ηωι του Αδάμ και τθσ 
Εφασ ςτον 
Ραράδειςο, κοντά 
ςτον Θεό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Αδάμ/Εφα. 
 

 Χάρτθσ εννοιϊν: Θ ηωι των 
Ρρωτόπλαςτων ςτον 
Ραράδειςο. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Οπτικοποίθςθ: 
Ραράδειςοσ. 
 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Ο Αδάμ 
και θ Εφα ςτον Ραράδειςο.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ: 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
του Ραραδείςου. 
 

 Ρορτρζτο: Αδάμ/Εφα. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Κολάη με κζμα τον 
Ραράδειςο. 

Οι Ρρωτόπλαςτοι 
επιλζγουν να ηιςουν 
χωρίσ τον Θεό. 

 Να ανακαλφπτουν, 
με βάςθ τθ ςχετικι 
βιβλικι διιγθςθ, τα 
γεγονότα που 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Αδάμ/ Εφα. 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

οδιγθςαν τουσ 
Ρρωτόπλαςτουσ ςτθν 
παρακοι των εντολϊν 
του Θεοφ.  
 

 Να ςυγκρίνουν τθ 
ηωι των 
Ρρωτόπλαςτων με 
τον Θεό και χωρίσ τον 
Θεό. 

 

 Συννεφόλεξο: Ραρακοι. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Θ ζξοδοσ 
από τον Ραράδειςο. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Αδάμ/ 
Εφα. 
 
Δραςτθριότθτα Επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επίλυςθ προβλιματοσ: Θ ηωι 
χωρίσ τον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Ραρακοι. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
οπτικι: Θ υπακοι ςτισ 
εντολζσ. 

Ο Νϊε, θ Κιβωτόσ, ο 
Κατακλυςμόσ. 

 Να αναγνωρίηουν  
ςτθν ιςτορία τθσ 
καταςκευισ τθσ 
Κιβωτοφ τθν πίςτθ και 
τθν εμπιςτοςφνθ του 
Νϊε ςτον Θεό.  
 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι το τζλοσ τθσ 
διιγθςθσ του 
Κατακλυςμοφ 
ςθματοδοτεί τθν 
υπόςχεςθ του Θεοφ 
για αςφάλεια και 
προςταςία του 
ανκρϊπου και του 
κόςμου. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Νϊε. 
 

 Ιδεοκφελλα: Νϊε. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Ραιχνίδι ρόλων: Ο Νϊε 
επικοινωνεί με τα ηϊα. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Νϊε. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ραγωμζνθ εικόνα:  Θ 
Κιβωτόσ.  
 

 Ομαδικό γλυπτό: Θ Κιβωτόσ 
και ο Κατακλυςμόσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Κατακλυςμόσ. 

Ο Ρφργοσ τθσ Βαβζλ.  Να εξιςτοροφν τα 
γεγονότα που 
περιγράφονται ςτθ 
βιβλικι διιγθςθ για 
τον Ρφργο τθσ Βαβζλ. 
 

 Να διατυπϊνουν τισ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ιδεοκφελλα: Συνεργαςία. 
 

 Οπτικοποίθςθ: Ο Ρφργοσ 
τθσ Βαβζλ. 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 

απόψεισ τουσ για το 
πϊσ μποροφν να 
ςυνεργάηονται οι 
άνκρωποι με ςκοπό 
το κοινό καλό. 

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Οι άνκρωποι ςκζφτονται να 
δθμιουργιςουν ζναν μεγάλο 
πφργο (Γεν. 11, 3-4). 
 

 Ομαδικό γλυπτό: Βαβζλ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ: 
Ακοφω/βρίςκω δζκα 
λζξεισ/επαναλαμβάνω: 
Ακρόαςθ τραγουδιοφ 
ςχετικοφ με τθ ςυνεργαςία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Εφθμερίδα τοίχου: 
Συνεργαςία για το κοινό 
καλό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Κολάη με κζμα «Πταν δεν 
καταλαβαίνουμε ο/θ 
ζνασ/μία τον/τθν άλλον/-θ». 

Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αβραάμ, ο εκλεκτόσ 
και πιςτόσ φίλοσ του 
Θεοφ. 

 Να εξιςτοροφν τον 
τρόπο με τον οποίο ο 
Θεόσ κάλεςε τον 
Αβραάμ ωσ βοθκό 
ςτο ζργο του. 
 

 Να εντοπίηουν ςτα 
βιβλικά κείμενα 
τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ θ πίςτθ και θ 
εμπιςτοςφνθ ςτον 
Θεό μποροφν να 
αλλάξουν τθ ηωι του 
ανκρϊπου. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χιονοςτιβάδα: Εμπιςτοςφνθ 
ςτον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Κουτί εξερεφνθςθσ: Ο 
Αβραάμ εγκαταλείπει τθν 
πατρίδα του, δείχνοντασ 
εμπιςτοςφνθ ςτο κάλεςμα 
του Θεοφ. 
 

 Ρορτρζτο: Αβραάμ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ζντεχνοσ Συλλογιςμόσ: 
Ακοφω/βρίςκω δζκα 
λζξεισ/επαναλαμβάνω: 
Ακρόαςθ τραγουδιοφ 
ςχετικοφ με τθ φιλία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Εφθμερίδα τοίχου: Θ πίςτθ 
και θ εμπιςτοςφνθ ςτον Θεό 
μποροφν να αλλάξουν τθ ηωι 
του ανκρϊπου. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

όλοσ ςτον τοίχο: Αβραάμ. 

Θςαφ και Ιακϊβ.   Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 
αγάπθσ και τθσ 
ειλικρίνειασ ςτισ 
ςχζςεισ μεταξφ 
αδελφϊν. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε ρόλο: 
Ιακϊβ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Διλιμματα: Αδζλφια 
μαλϊνουν μεταξφ τουσ. 
 

 Ρορτρζτο: Θςαφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
όλοσ ςτον τοίχο: Ιακϊβ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Αγάπθ. 
 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Τα δφο 
αδζλφια ςυμφιλιϊνονται. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:                                      
Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
«ειλικρίνεια». 

Ο Ιωςιφ ςυγχωρεί τα 
αδζλφια του. 

 Να διθγοφνται τισ 
περιπζτειεσ του 
Ιωςιφ. 
 

 Να ανακαλφπτουν, 
μζςα από τισ βιβλικζσ 
διθγιςεισ για τον 
Ιωςιφ, γεγονότα ςτα 
οποία 
παρουςιάηονται τα 
αποτελζςματα τθσ 
ςυγχϊρθςθσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Συννεφόλεξο: Οι 
περιπζτειεσ του Ιωςιφ. 
 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Αδελφόσ του Ιωςιφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Ρορτρζτο: Ιωςιφ. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
«Ο Ιωςιφ ςυγχωρεί τα 
αδζλφια του». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 

 Χιονοςτιβάδα: Συγχϊρθςθ. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Ιωςιφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ με τθ λζξθ «ςυγχωρϊ». 

Ο Θεόσ εμφανίηεται 
ςτον Μωυςι. 

 Να εντοπίηουν ςτα 
βιβλικά κείμενα τουσ 
τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ ο Θεόσ 
εμφανίςτθκε ςτον 
Μωυςι.  

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Ο Μωυςισ 
επικοινωνεί με τον Θεό.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Να διατυπϊνουν τισ 
ςκζψεισ τουσ ςχετικά 
με τθ δυνατότθτα που 
ζχει ο άνκρωποσ να 
ηθτά τθ βοικεια του 
Θεοφ ςε κάκε 
προςπάκειά του, 
δφςκολθ ι εφκολθ. 

 Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου: «Ρϊσ ο 
Θεόσ επικοινωνεί με τον 
Μωυςι». 
 

 Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιρά-
ςου: Θ φροντίδα του Θεοφ 
για τον άνκρωπο. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία βυηαντινι 
εικόνα τθσ φλεγόμενθσ και μθ 
καιόμενθσ βάτου.  
 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο Θεόσ 
φροντίηει τουσ Ιςραθλίτεσ 
ςτθν ζρθμο.  
 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Οι 
Ιςραθλίτεσ ςτθν ζρθμο. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Κουίη: Μωυςισ. 

Ο Θεόσ δίνει ςτον 
Μωυςι τισ Δζκα 
Εντολζσ. 

 Να διθγοφνται, με 
βάςθ το βιβλικό 
κείμενο, τα γεγονότα 
που ςχετίηονται με τθ 
ςφναψθ Διακικθσ 
ανάμεςα ςτον Θεό 
και τουσ Ιςραθλίτεσ 
ςτο Σινά.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ  
(βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι): Ηωγραφικόσ πίνακασ 
με κζμα: «Ο Μωυςισ και οι 
Δζκα Εντολζσ». 
 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Ο Μωυςισ 
παραλαμβάνει τισ Δζκα 
Εντολζσ από τον Θεό.     
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Εφθμερίδα τοίχου: Γιατί 
χρειαηόμαςτε κανόνεσ ςτθ 
ηωι μασ; 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Οι κανόνεσ ςτθν κακθμερινι 
μασ ηωι.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο Θεόσ 
παραδίδει ςτον Μωυςι τισ 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δζκα Εντολζσ. 
 

 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά: Ηωγραφίηω αυτό 
που μου ζκανε εντφπωςθ από 
το μάκθμα. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:                                      
Δελτίο καιροφ. 

Σπουδαίεσ γυναίκεσ τθσ 
Ραλαιάσ Διακικθσ. 

 Να αφθγοφνται 
αποςπάςματα από τθ 
βιβλικι διιγθςθ τθσ 
Εςκιρ, μζςα από τα 
οποία φανερϊνονται 
θ πίςτθ και θ 
εμπιςτοςφνθ τθσ ςτον 
Θεό. 
 

 Να περιγράφουν 
γεγονότα από τον βίο 
τθσ ουκ, μζςα από 
τα οποία 
αναδεικνφονται θ 
υπομονι και θ πίςτθ 
τθσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Συννεφόλεξο: Εμπιςτοςφνθ. 
 

 Αφιγθςθ ιςτορίασ: Εςκιρ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Θ Εςκιρ 
και θ εμπιςτοςφνθ τθσ ςτον 
Θεό. 
 

 Ρορτρζτο: ουκ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο Θεόσ 
φροντίηει τθ ουκ. 
 

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: Θ προςευχι τθσ Εςκιρ 
ςε απόδοςθ ςτθ νεοελλθνικι 
(Εςκ. 4, 17λ-17ω). 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:                                       
Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
υπομονι και θ πίςτθ τθσ 
ουκ. 

Θ πίςτθ και το κάρροσ 
νικοφν τθ δφναμθ: 
Δαβίδ εναντίον Γολιάκ. 

 Να αναγνωρίηουν, 
μζςα από τθ βιβλικι 
διιγθςθ τθσ 
αναμζτρθςθσ 
Δαβίδ/Γολιάκ, ότι, με 
τθν πίςτθ ςτον Θεό, ο 
άνκρωποσ μπορεί να 
ξεπεράςει εμπόδια ι 
δφςκολεσ 
καταςτάςεισ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Αφιγθςθ ιςτορίασ: Δαβίδ. 
 

 Ιδεοκφελλα με τθ λζξθ 
«δυςκολία». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Ο Δαβίδ και θ πίςτθ του ςτον 
Θεό. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Δαβίδ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Δφςκολεσ καταςτάςεισ ςτθ 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηωι μασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ραγωμζνθ εικόνα: Δαβίδ και 
Γολιάκ.       
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Εφθμερίδα τοίχου: Ο Δαβίδ, 
ζχοντασ πίςτθ ςτον Θεό, 
αντιμετωπίηει τον Γολιάκ, 
ζναν ςπουδαίο πολεμιςτι. 

Δαβίδ και Ιωνάκαν. 
Μία αλθκινι φιλία. 

 Να κατονομάηουν, 
με βάςθ το βιβλικό 
κείμενο, τα βαςικά 
ςτοιχεία που 
ανζδειξαν τον 
Ιωνάκαν ωσ γνιςιο 
φίλο του Δαβίδ. 
 

 Να αναφζρουν τα 
χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα μιασ 
αλθκινισ και 
ειλικρινοφσ φιλίασ.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Φίλοσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Εφθμερίδα τοίχου: Δαβίδ 
και Ιωνάκαν. 
 

 Ομαδικό γλυπτό: Φίλοσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ρϊσ κα γίνω ζνασ καλόσ 
φίλοσ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο: 
Ιωνάκαν. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Τι ςθμαίνει για μζνα θ λζξθ 
«φίλοσ»; 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ με τθ λζξθ «φίλοσ». 

Ο προφιτθσ Θλίασ 
αφοςιϊνεται ςτο 
κζλθμα του Θεοφ. 

 Να εντοπίηουν μζςα 
από τισ ςχετικζσ 
βιβλικζσ διθγιςεισ 
τθν πίςτθ και τθν 
αφοςίωςθ που 
δείχνει ο προφιτθσ 
Θλίασ ςτον Θεό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ  
(βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι): Ηωγραφικόσ πίνακασ 
με κζμα: «Ρροφιτθσ Θλίασ». 
 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Θλίασ.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Λζξεισ, ςκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Ο Θλίασ και θ πίςτθ του ςτον 
Θεό. 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ρορτρζτο: Ζνασ 
χαριςματικόσ άνκρωποσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Χιονοςτιβάδα:  Ρίςτθ ςτον 
Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο Θλίασ 
εκφράηει τθν εμπιςτοςφνθ 
του ςτον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ με τθ λζξθ «αφοςίωςθ». 

Ο προφιτθσ Θςαΐασ 
μιλά για τον Χριςτό. 

 Να ανακαλφπτουν 
μζςα από το 
περιεχόμενο των 
προφθτειϊν του 
Θςαΐα αναφορζσ ςτο 
πρόςωπο του 
Χριςτοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν: Ρροφθτείεσ 
του Θςαΐα για τον Χριςτό. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Συνζντευξθ: Θςαΐασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Βάηω 
τίτλο/χαρακτθριςτικό 
παρατθρϊντασ μία βυηαντινι 
εικόνα του προφιτθ Θςαΐα. 
 

 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά: Ο προφιτθσ 
Θςαΐασ. 
 

 Βρίςκω τα κομμάτια: 
Κείμενο προφθτείασ του 
Θςαΐα που μιλά για τον 
Μεςςία. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Ανάλογθ ςκζψθ: Εικόνεσ 
από τισ προφθτείεσ του 
Θςαΐα. 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Διθγοφνται προφθτείεσ του 
Θςαΐα. 

Ο προφιτθσ Δανιιλ και 
τα λιοντάρια. 

 Να αναγνωρίηουν, 
με βάςθ τισ βιβλικζσ 
διθγιςεισ για τον 
προφιτθ Δανιιλ, πωσ 
θ πίςτθ ςτον Θεό 
ςϊηει τον άνκρωπο. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτορίασ: Ο Δανιιλ 
και τα λιοντάρια. 
 
Δραςτθριότθτα 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 

ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
του Δανιιλ ςτον λάκκο με τα 
λιοντάρια. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθλό ερζκιςμα: Δν. 6, 17 
(«Τότε ο βαςιλιάσ διζταξε να 
φζρουν το Δανιιλ και να τον 
ρίξουν ςτον λάκκο των 
λεόντων. Και είπε ςτον 
Δανιιλ: “Ο κεόσ ςου, που τον 
λατρεφεισ ςυνεχϊσ, ασ ςε 
ςϊςει”». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: Ο Δανιιλ ςτον λάκκο 
των λιονταριϊν. 
 

 Αντιλαμβάνομαι/γνωρίηω/
φροντίηω (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία εικόνα 
ςτθν οποία, απεικονίηεται ο 
Δανιιλ ςτον λάκκο με τα 
λιοντάρια. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Δελτίο εξόδου: 

 Κάτι καινοφριο που 
ζμακα...  

 Με δυςκόλεψε... 

 Χάρθκα που... 

 Θα εφαρμόςω ςτθ ηωι 
μου... 

 Τι ιταν αυτό που δεν 
καλφφκθκε ςτο μάκθμα, 
ενϊ προςδοκοφςα ότι κα 
καλυφκεί; 

 Τι ιταν ςε αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ 
Θεοτόκου. 

 Να διθγοφνται τα 
γεγονότα του 
Ευαγγελιςμοφ τθσ 
Θεοτόκου. 

Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ραιχνίδι ρόλων: Ο 
Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ 
Θεοτόκου. 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Ο 
Ευαγγελιςμόσ. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Θ Ραναγία δζχεται τθν 
επίςκεψθ του Αρχαγγζλου. 
 

 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά: Θ Ραναγία 
υποδζχεται τον Αρχάγγελο 
Γαβριιλ. 
 

 Λζξεισ – Γρίφοι: Ο 
Ευαγγελιςμόσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Μιλοφν ςε ζναν/μια 
ςυμμακθτι/-τρια  για τθν 
απόφαςθ τθσ Ραναγίασ.  

Θ Γζννθςθ του Χριςτοφ.  Να αφθγοφνται τθν 
ιςτορία τθσ Γζννθςθσ 
του Χριςτοφ. 
 

 Να προςεγγίηουν 
μζςα από τα 
λαογραφικά ικθ κι 
ζκιμα το γεγονόσ τθσ 
Γζννθςθσ του 
Χριςτοφ.  

Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Σκθνι τθσ 
Γζννθςθσ του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Γζννθςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Γζννθςθ. 
 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Μάγοι, 
Άγγελοι, Βοςκοί προςκυνοφν 
τον Χριςτό. 
 

 Συλλογικόσ ρόλοσ: Θ 
Γζννθςθ του Χριςτοφ. 
 

 Κουτί εξερεφνθςθσ: Θ 
Φάτνθ, τα γεγονότα. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Δελτίο εξόδου: 

 Χάρθκα που... 

 Τι ιταν ςε αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

Ο Χριςτόσ βαπτίηεται 
από τον Ιωάννθ τον 

 Να περιγράφουν, 
με βάςθ το 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρρόδρομο. ευαγγελικό κείμενο, 
το γεγονόσ τθσ 
Βάπτιςθσ του 
Χριςτοφ. 

 Αινίγματα (κουίη): Δίνονται 
περιγραφζσ για τα πρόςωπα 
του Χριςτοφ και του Ιωάννθ 
και οι μακθτζσ/-τριεσ 
μαντεφουν ςε ποιον 
αντιςτοιχοφν. 
 

 Χιονοςτιβάδα: Ο Χριςτόσ 
βαπτίηεται. 
  
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία βυηαντινι 
εικόνα τθσ Βάπτιςθσ του 
Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
«Ο Χριςτόσ βαπτίηεται ςτον 
Ιορδάνθ ποταμό από τον 
Ιωάννθ τον Ρρόδρομο». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ 
διαφορετικοφσ ηωγραφικοφσ 
πίνακεσ και βυηαντινζσ 
εικόνεσ τθσ Βάπτιςθσ του 
Χριςτοφ, και βάηοντασ 
τίτλουσ/λεηάντεσ ςε 
κακζναν/-μία, με τα οποία οι 
μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν 
με δικά τουσ λόγια το 
περιεχόμενο που 
απεικονίηεται κάκε φορά. 
 
Δραςτθριότθτα ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ:  
Αντιλαμβάνομαι/γνωρίηω/ 
φροντίηω: Ο Χριςτόσ ςτον 
Ιορδάνθ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ με τθ λζξθ «Ιωάννθσ». 

Οι δϊδεκα μακθτζσ 
του Χριςτοφ. 

 Να αφθγοφνται τισ 
βιβλικζσ διθγιςεισ για 
τθν επιλογι  των 
μακθτϊν του 
Χριςτοφ. 

Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Κριτιρια με τα οποία διαλζγω 
τουσ ςυνεργάτεσ μου. 
 
Δραςτθριότθτα 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι: Ραρατθρϊντασ τουσ 
μακθτζσ του Κυρίου. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Μακθτισ του Χριςτοφ. 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: Ο 
Χριςτόσ και οι μακθτζσ του. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Ρροβολι 
τοιχογραφιϊν του Χριςτοφ με 
τουσ μακθτζσ του ςε διάφορα 
γεγονότα.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Συγγραφι ςφντομου κειμζνου 
που απευκφνεται ςε κάποιον 
μακθτι του Χριςτοφ. 
 

 Κολάη: Ο Χριςτόσ και οι 
μακθτζσ του. 

Ο Χριςτόσ κεραπεφει 
τουσ αςκενείσ: Ο 
παράλυτοσ τθσ 
Καπερναοφμ. 

 Να διθγοφνται το 
καφμα τθσ κεραπείασ 
του παράλυτου ςτθν 
Καπερναοφμ. 
 

 Να διερευνοφν, 
μζςα από τθ βιβλικι 
διιγθςθ για τθ 
κεραπεία του 
παράλυτου τθσ 
Καπερναοφμ, το πϊσ 
ο Χριςτόσ δείχνει τθν 
αγάπθ και το 
ενδιαφζρον του για 
τουσ πάςχοντεσ 
ανκρϊπουσ. 

Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
όλοσ ςτον τοίχο: Αςκενισ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν: Ρϊσ κα 
μποροφςατε να βοθκιςετε 
παιδιά με αναπθρίεσ και να 
εκφράςετε τθν υποςτιριξθ, 
τθν αποδοχι και τθ 
ςυμπαράςταςι ςασ ςε αυτά; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
του καφματοσ του παράλυτου 
τθσ Καπερναοφμ. 
 

 Κοιτάηω/βρίςκω 10 
λζξεισ/επαναλαμβάνω: 
Το καφμα του παράλυτου τθσ 
Καπερναοφμ. 
 

 Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα *αρχι-μζςθ-τζλοσ 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ)+: Ιςτορίεσ με 
τθν εικόνα του καφματοσ του 
παράλυτου τθσ Καπερναοφμ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Το καφμα 
του παράλυτου τθσ 
Καπερναοφμ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Δελτίο καιροφ: Το γεγονόσ τθσ 
κεραπείασ του παράλυτου 
τθσ Καπερναοφμ. 

Ο Χριςτόσ 
ςυμβουλεφει: 
Αγαπάμε όςουσ μασ 
βλάπτουν, δεν 
κρίνουμε τουσ άλλουσ. 

 Να ανακαλφπτουν, 
μζςα από φράςεισ 
του Χριςτοφ, τθ ηωι 
που προτείνει να 
ακολουκιςουν οι 
άνκρωποι απζναντι 
ςτουσ ςυνανκρϊπουσ 
τουσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Χάρτθσ εννοιϊν: Αγάπθ. 
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν 
αγάπθσ/εμπάκειασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Χιονοςτιβάδα: Ερωτιςεισ ςε 
όςουσ μασ βλάπτουν. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Λζξεισ – Γρίφοι: Φράςεισ 
αγάπθσ, φράςεισ κριτικισ. 
 

 Οπτικοποίθςθ:  
α) «Πλα όςα κζλετε να ςασ 
κάνουν οι άλλοι άνκρωποι, 
αυτά να τουσ κάνετε κι εςείσ» 
β) «Να αγαπάτε τουσ εχκροφσ 
ςασ» 
γ) «Μθν κρίνετε για να μθν 
κρικείτε» 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Ο 
καλόσ και ο κακόσ δοφλοσ. 
 

 Κολάη: Ρράξεισ αγάπθσ 
προσ τον ςυνάνκρωπο. 

Ο Χριςτόσ μάσ διδάςκει 
τθν προςφορά: Θ 
παραβολι του καλοφ 
Σαμαρείτθ. 

 Να αφθγοφνται τισ 
πράξεισ του καλοφ 
Σαμαρείτθ που 
δείχνουν τθν αγάπθ 
προσ τον άλλον 
άνκρωπο, τον 
«πλθςίον». 
 

 Να αναγνωρίηουν 

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Θ φροντίδα ενόσ ξζνου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 

 Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιρά-
ςου: Ρροςφορά. 

 Χιονοςτιβάδα: Ρροςφζρω 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τθν αξία τθσ 
προςφοράσ ςε κάκε  
άνκρωπο 
ανεξαιρζτωσ. 

ςτον άνκρωπο. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 όλοσ ςτον τοίχο:  Ο καλόσ 
Σαμαρείτθσ. 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Ο 
πλθγωμζνοσ Ιουδαίοσ.  
 

 Αντιλαμβάνομαι/γνωρίηω/ 
φροντίηω (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία εικόνα ι 
ζναν ηωγραφικό πίνακα με 
κζμα τθν παραβολι του 
καλοφ Σαμαρείτθ. 
 

 Ραιχνίδι ρόλων: Ο καλόσ 
Σαμαρείτθσ – Ο πλθγωμζνοσ 
Ιουδαίοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ με τθ λζξθ: 
«Σαμαρείτθσ». 

Ο Χριςτόσ διδάςκει τθ 
ςυγχϊρθςθ: Θ 
παραβολι του 
ςπλαχνικοφ πατζρα. 

 Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
ςυγχϊρθςθσ και 
ςυμφιλίωςθσ από τθν 
κακθμερινι τουσ ηωι. 
 

 Να ςυςχετίηουν, 
αναφζροντασ 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα τθν 
αποδοχι και τθν 
αγάπθ του Θεοφ-
Ρατζρα με τθ χαρά 
τθσ ςυγχϊρθςθσ και 
ςυμφιλίωςθσ ςτθ ηωι 
τουσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτορίασ: Θ 
παραβολι του ςπλαχνικοφ 
πατζρα.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Χιονοςτιβάδα: Αγαπϊ χωρίσ 
διακρίςεισ.    

 Χιονοςτιβάδα: Ρϊσ δθλϊνω 
διάκεςθ ςυγχϊρθςθσ και 
ςυμφιλίωςθσ; 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μια εικόνα ι 
ζναν ηωγραφικό πίνακα 
ςχετικό με τθν παραβολι του 
ςπλαχνικοφ πατζρα.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ο άςωτοσ 
υιόσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Συγχϊρθςθ –Συμφιλίωςθ. 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Δελτίο εξόδου: 

 Χάρθκα που... 

 Λυπικθκα που.. 

 Αναρωτιζμαι ακόμα για... 

 Τι ιταν αυτό που με ζκανε 
να αλλάξω γνϊμθ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ; 

Ο Χριςτόσ μάσ 
προτρζπει να 
προςευχόμαςτε: 
«Ράτερ θμϊν…». 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι ο Χριςτόσ 
παρζδωςε τθν 
«Κυριακι προςευχι»  
ωσ μζςο επικοινωνίασ 
με τον Θεό. 
 

 Να περιγράφουν το 
περιεχόμενο τθσ 
«Κυριακισ 
προςευχισ». 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Συννεφόλεξο: Επικοινωνία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Βρίςκω τα κομμάτια: Ράτερ 
θμϊν. 
 

 Βρεσ τον τίτλο που 
ταιριάηει: Ράτερ θμϊν. 
 

 Ιςτορία με εικόνεσ: 
Απόδοςθ εικόνων που 
περιγράφονται ςτθν 
«Κυριακι προςευχι». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 ΑΒΓ με τισ λζξεισ: «Θ 
Κυριακι προςευχι». 
 

 Δελτίο εξόδου: 

 Κάτι καινοφριο που 
ζμακα... 

 Με δυςκόλεψε... 

 Θα εφαρμόςω ςτθ ηωι 
μου... 

 Τι ιταν ς’ αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

 Τι ιταν αυτό που με ζκανε 
να αλλάξω γνϊμθ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ; 

 Ζνα πράγμα που μου 
κζντριςε το ενδιαφζρον και 
κα ικελα να το μελετιςω 
με περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ ςτο μζλλον... 

 

 Oπτικοποίθςθ: Θ προςευχι 
ωσ ηωγραφιά, χάρτθσ με 
ςιματα, ςυνκιματα, 
ςτιχάκια. 

Τα παιδιά, οι μικροί 
φίλοι του Χριςτοφ. 

 Να αναγνωρίηουν, 
με βάςθ το 
ευαγγελικό κείμενο, 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Συννεφόλεξο: Αγνι καρδιά.  
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ο Χριςτόσ 
προβάλλει τα παιδιά 
ωσ πρότυπα ικουσ. 

 

 Ιδεοκφελλα με τθ λζξθ 
«φίλοσ». 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ροιοσ είναι ο πραγματικόσ 
φίλοσ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ραγωμζνθ εικόνα: Ο 
Χριςτόσ και τα παιδιά. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Ο Χριςτόσ και τα παιδιά. 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: Τα 
παιδιά, οι φίλοι του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: Ο 
Χριςτόσ αγαπά τα παιδιά. 

«Ωςαννά εν τοισ 
υψίςτοισ»: Ο Χριςτόσ 
ςτα Ιεροςόλυμα  
ωσ  Βαςιλιάσ. 

 Να αφθγοφνται το 
γεγονόσ τθσ 
κριαμβευτικισ 
ειςόδου του Χριςτοφ 
ςτα Ιεροςόλυμα. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Συννεφόλεξο: Υποδοχι ενόσ 
ξζνου ςτο ςπίτι μου. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία εικόνα ι 
ζναν ηωγραφικό πίνα και με 
κζμα τθν είςοδο του Χριςτοφ 
ςτα Ιεροςόλυμα. 
 

 Οπτικοποίθςθ: Θ είςοδοσ 
του Χριςτοφ ςτα Ιεροςόλυμα. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Φτιάξε τθ δικι ςου ηωγραφιά 
με κζμα: «Ο Χριςτόσ μπαίνει 
ςτα Ιεροςόλυμα ωσ 
βαςιλιάσ». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Δελτίο εξόδου: 

 Χάρθκα που... 

 Μου άρεςε που.. 

 Τι ιταν ς’ αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

 

 Θμερολόγιο 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αναςτοχαςμοφ: Καταγράφω 
όςα ζμακα ςτο ςθμερινό 
μάκθμα. Εκφράηω τισ 
ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα 
και τουσ προβλθματιςμοφσ 
μου ςχετικά με το πϊσ 
υποδζχκθκε ο λαόσ του 
Ιςραιλ τον Χριςτό ςτα 
Ιεροςόλυμα. 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
είςοδοσ του Χριςτοφ ςτα 
Ιεροςόλυμα. 

Ο Μυςτικόσ Δείπνοσ.  Να διθγοφνται τα 
γεγονότα του 
Μυςτικοφ Δείπνου. 
 

 Να ςυςχετίηουν τον 
Μυςτικό Δείπνο με τθ 
Θεία Λειτουργία. 

Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Χιονοςτιβάδα: Μακθτισ του 
Χριςτοφ ςτον Μυςτικό 
Δείπνο.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Το τελευταίο Δείπνο του 
Χριςτοφ με τουσ μακθτζσ του. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία εικόνα ι 
ζναν ηωγραφικό πίνακα με 
κζμα τον Μυςτικό Δείπνο. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Μυςτικόσ Δείπνοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Σε 
κάκε Θεία Λειτουργία οι 
χριςτιανοί βιϊνουν το 
γεγονόσ του Μυςτικοφ 
Δείπνου. 
 

 Δελτίο εξόδου: 

 Με εντυπωςίαςε... 

 Τι ιταν ς’ αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

 Λυπικθκα για.. 

Ο Χριςτόσ 
ςταυρϊνεται. 

 Να διθγοφνται  τα 
γεγονότα τθσ 
Σταφρωςθσ του 
Χριςτοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: Ο 
Σταυρόσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Κολάη με κζμα: «Θ Σταφρωςθ 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

του Χριςτοφ δείχνει τθ 
μεγάλθ του αγάπθ για τουσ 
ανκρϊπουσ». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Εφθμερίδα τοίχου: Απόψεισ 
για τθ Σταφρωςθ του Χριςτοφ. 
 

 Θετικό – Αρνθτικό: Ο 
Χριςτόσ ςτον Σταυρό. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία εικόνα ι 
ζναν ηωγραφικό πίνακα με 
κζμα τθ Σταφρωςθ του 
Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 

 Δελτίο καιροφ: Ο Χριςτόσ 
ςτον ςταυρό. 
 

 Θμερολόγιο 
αναςτοχαςμοφ: Καταγράφω 
όςα ζμακα ςτο ςθμερινό 
μάκθμα. Διατυπϊνω 
ερωτιςεισ και 
προβλθματιςμοφσ ςχετικά με 
τθ Σταφρωςθ του Χριςτοφ. 

«Χριςτόσ Ανζςτθ»: 
Ελπίδα για μια νζα 
ηωι. 

 Να αφθγοφνται με 
βάςθ τισ ςχετικζσ 
βιβλικζσ διθγιςεισ το 
γεγονόσ τθσ 
Ανάςταςθσ. 
 

 Να ςυνδζουν το 
γεγονόσ τθσ 
Ανάςταςθσ με τθν 
αναγζννθςθ του 
ανκρϊπου και τθσ 
φφςθσ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
μζςα από τον τρόπο 
που γιορτάηονται το 
Ράςχα και θ 
Ανάςταςθ ςτον 
ελλαδικό χϊρο γιατί 
είναι για τουσ 
ορκόδοξουσ 
χριςτιανοφσ θ πιο 
λαμπρι γιορτι. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Συννεφόλεξο: Ανάςταςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Γνωρίηω/προβλθματίηομαι/ 
εξερευνϊ (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα τθσ 
Ανάςταςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: «Θ Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ».  
 
Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Τοποκζτθςθ απζναντι ςε 
κείμενο: «Ηθτάτε τον Χριςτό 
που ςταυρϊκθκε; 
Αναςτικθκε. Δεν είναι πια 
εδϊ».  
 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

32 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 

Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι: Θ εικόνα τθσ 
Ανάςταςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Οπτικοποίθςθ: Το 
απολυτίκιο τθσ Κυριακισ του 
Ράςχα, ςε απόδοςθ ςτθ 
νεοελλθνικι. 
 

 Δελτίο εξόδου: 

 Χάρθκα που... 

 Τι ιταν ς’ αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

 Ζνα πράγμα που μου 
κζντριςε το ενδιαφζρον και 
κα ικελα να το μελετιςω 
με περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ ςτο μζλλον… 
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ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΑ – Δϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ  
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

Οι μακθτζσ/-τριεσ μπορεί να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκλθςία και πρϊτθ 
θμζρα του ςχολικοφ 
ζτουσ. 

 Να διακρίνουν τθ 
χριςθ του νεροφ ςτον 
Αγιαςμό ωσ 
χαρακτθριςτικό και 
δθλωτικό τθσ 
παρουςίασ του Θεοφ. 
 

 Να εξθγοφν τον 
λόγο για τον οποίον 
τελείται θ ακολουκία 
του Αγιαςμοφ κατά 
τθν πρϊτθ θμζρα του 
ςχολικοφ ζτουσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Ρρϊτθ 
μζρα ςτο ςχολείο τον 
Σεπτζμβριο. 
 

 Συννεφόλεξο: Αγιαςμόσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Γιατί τελείται ο 
Αγιαςμόσ ςτο ςχολείο;  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Μελζτθ περίπτωςθσ: Ο 
Αγιαςμόσ ςτθν ζναρξθ τθσ 
χρονιάσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Κολάη με κζμα: «Τι υλικά 
χρθςιμοποιεί ο ιερζασ ςτον 
Αγιαςμό;». 
 

 Κουτί εξερεφνθςθσ: Πταν 
ζρχεται ο ιερζασ ςτο ςχολείο 
για τον Αγιαςμό. 
 

 Οπτικοποίθςθ: Τα υλικά 
του Αγιαςμοφ.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τθ λζξθ: 
«Αγιαςμόσ». 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Τι 
ζγινε τθν πρϊτθ μζρα του 
ςχολικοφ ζτουσ. 

Τα γενζκλια τθσ 
Εκκλθςίασ: Θ 
Ρεντθκοςτι. 

 Να περιγράφουν τα 
γεγονότα τθσ 
Ρεντθκοςτισ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 
Ρεντθκοςτισ ωσ 
πρόςκλθςθσ του Θεοφ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:   

 Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: Ρράξ. 2, 1-3. 
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ 
επιφοίτθςθ του Αγίου 
Ρνεφματοσ (Ρράξ. 2, 1-13). 
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Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προσ όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ για ζνα 
νζο ξεκίνθμα. 

 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα τθσ 
Ρεντθκοςτισ (ζργο του 
Θεοφάνουσ του Κρθτόσ). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Θ 
Ρεντθκοςτι. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
όλοσ ςτον τοίχο:  Ο 
Απόςτολοσ Ρζτροσ κθρφττει 
ςτο πλικοσ αμζςωσ μετά το 
γεγονόσ τθσ επιφοίτθςθσ του 
Αγίου Ρνεφματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Το 
κιρυγμα του Απόςτολου 
Ρζτρου λίγο μετά το γεγονόσ 
τθσ Ρεντθκοςτισ. 
 

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: «Βαςιλεφ Ουράνιε». 

Οι μακθτζσ του 
Χριςτοφ μεταφζρουν 
το μινυμά του ςε όλο 
τον κόςμο. 

 Να περιγράφουν τα 
γεγονότα τθσ  
μεταμόρφωςθσ των 
μακθτϊν του Χριςτοφ 
ςε κιρυκεσ τθσ 
οικουμζνθσ.  
 

 Να διθγοφνται  
γεγονότα από τθν 
ιεραποςτολικι δράςθ 
του Απόςτολου 
Ρζτρου. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Συννεφόλεξο: «Οι 12 
Απόςτολοι». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Από ψαράδεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ κιρυκεσ τθσ 
οικουμζνθσ: Ροιοι και γιατί; 
 

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Ρράξ. 9, 36-42 («Στθν Ιόπθ 
ιταν μια μακιτρια που τθν 
ζλεγαν Ταβικά…») 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Αφιγθςθ: Το όραμα του 
Ρζτρου και θ ςυνάντθςι του 
με τον εκατόνταρχο Κορνιλιο 
(Ρράξ. 10). 
 

 Μεταςχθματιςμόσ 
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Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κειμζνου: Είδθςθ ςε 
εφθμερίδα ςχετικά με το 
γεγονόσ τθσ ςυνάντθςθσ του 
Απόςτολου Φιλίππου και 
ενόσ Αικίοπα (Ρράξ. 8, 26-40). 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά 
με κζμα: «Οι 12 μακθτζσ του 
Χριςτοφ, κιρυκεσ τθσ 
οικουμζνθσ». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ με τισ λζξεισ: «Μακθτζσ 
του Χριςτοφ». 

Θ ηωι των πρϊτων 
χριςτιανϊν. 

 Να κατονομάηουν 
βαςικζσ πτυχζσ από 
τθν κακθμερινι ηωι 
των πρϊτων 
χριςτιανϊν. 
 

 Να επιςθμαίνουν 
χαρακτθριςτικά του 
τρόπου ηωισ των 
πρϊτων χριςτιανϊν 
που μποροφν να 
αποτελζςουν 
παράδειγμα για τουσ 
ςθμερινοφσ 
ανκρϊπουσ.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Οπτικοποίθςθ: Ρράξ. 2, 46.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Ρράξ. 2, 42-47 («Κάκε θμζρα 
ςυγκεντρϊνονταν με 
ομοψυχία ςτον ναό, 
τελοφςαν τθ Θεία 
Ευχαριςτία…»). 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: Θ 
φιλαδελφία και θ 
κοινοκτθμοςφνθ ςτθ ηωι των 
πρϊτων χριςτιανϊν. 
 

 Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Τοιχογραφία 
ςτθν οποία αναπαριςτάται 
ζνα ςτιγμιότυπο από τισ 
Αγάπεσ – Κατακόμβθ του Αγ. 
Καλλίςτου ςτθ ϊμθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ φωτογραφικό 
υλικό από διάφορεσ 
κατακόμβεσ τθσ ϊμθσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θμερολόγιο 
αναςτοχαςμοφ: Επιςθμαίνω 
αυτά που μου ζκαναν 
ιδιαίτερθ εντφπωςθ από τθ 
ηωι των πρϊτων χριςτιανϊν. 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

36 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διατφπωςθ προβλθματιςμϊν 
ςχετικά με το πόςο ομοιάηει ι 
πόςο διαφοροποιείται θ ηωι 
των ςφγχρονων χριςτιανϊν. 
 

 ΑΒΓ με τθ φράςθ: «Και 
είχαν τα πάντα κοινά» (Ρράξ. 
2, 44). 

Οι εμπειρίεσ 
ςυνάντθςθσ με τον 
Χριςτό καταγράφονται 
ςε κείμενα: Θ 
ςυγγραφι των 
Ευαγγελίων. 

 Να αναγνωρίηουν 
τα «Ευαγγζλια» ωσ 
βιβλία τθσ Αγίασ 
Γραφισ. 
 

 Να ανακαλφπτουν 
το νόθμα τθσ λζξθσ 
«ευαγγζλιο» ωσ 
χαρμόςυνθσ είδθςθσ.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Ρτυχζσ 
από τον βίο των τεςςάρων 
Ευαγγελιςτϊν.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Οι βαςικζσ πτυχζσ 
του ζργου των Ευαγγελιςτϊν. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
του Ευαγγελιςτι Μάρκου, 
ςτθν οποία απεικονίηεται 
δίπλα του ζνα λιοντάρι. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
του Ευαγγελιςτι Ματκαίου, 
ςτθν οποία απεικονίηεται 
δίπλα του θ μορφι ενόσ 
ανκρϊπου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Ευαγγζλια. 
Τι ακριβϊσ είναι; Τι ςθμαίνει 
ο όροσ αυτόσ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Κολάη με τίτλο «Ευαγγζλιο – 
Θ χαρμόςυνθ είδθςθ». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Εφθμερίδα τοίχου με κζμα 
«Ρορτρζτα των τεςςάρων 
Ευαγγελιςτϊν». 
 

 Μεταςχθματιςμόσ 
κειμζνου: Λκ. 1, 1-4 («Ρολλοί 
προςπάκθςαν να ςυντάξουν 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

37 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

διιγθςθ για τα γεγονότα, που 
είναι βεβαιωμζνο ότι 
ςυνζβθςαν ανάμεςά μασ…»). 

Θ Εκκλθςία 
εξαπλϊνεται με το 
ζργο του Αποςτόλου 
Ραφλου. 

 Να αποδίδουν με 
δικά τουσ λόγια 
βαςικζσ πτυχζσ από 
τον βίο του 
Απόςτολου Ραφλου. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν εκκλθςία των 
Φιλίππων ωσ τθν 
πρϊτθ χριςτιανικι 
κοινότθτα ςτθν 
Ευρϊπθ. 
 

 Να εντοπίηουν ςτον 
χάρτθ εκκλθςίεσ που 
ίδρυςε ο Απόςτολοσ 
Ραφλοσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο 
Απόςτολοσ Ραφλοσ ςυναντά 
τθ Λυδία ςτουσ Φιλίππουσ ι 
το αντίςτροφο.   
 

 Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Είμαςτε βζβαιοι 
ότι, αν αγαπά κανείσ τον Θεό, 
ο Θεόσ κάνει τα πάντα να 
ςυντελοφν ςτο καλό του» 
(ωμ. 8, 28). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν εικόνα 
όπου αναπαριςτάται το 
όραμα του Αποςτόλου 
Ραφλου όπωσ αυτό 
αποτυπϊνεται ςτο βιβλικό 
χωρίο, Ρράξ. 16, 9. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τον 
ηωγραφικό πίνακα με κζμα 
«Ο Άγιοσ Ραφλοσ ςυγγράφει 
τισ Επιςτολζσ του» (ζργο του 
Valentin de Boulogne). 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
όλοσ ςτον τοίχο: Ο Άγιοσ 
Ραφλοσ ςτον Άρειο Ράγο ςτθν 
Ακινα. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ζνασ ςτρατιϊτθσ 
που ςυνοδεφει τον Σαφλο 
περιγράφει το καυμαςτό 
γεγονόσ που ςυνζβθ ςτθν 
πορεία προσ τθ Δαμαςκό 
(Ρράξ. 9, 1-9 και Ρράξ. 26, 12-
18). 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
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Κολάη με κζμα: «Για τουσ 
πάντεσ ζγινα τα πάντα, ζτςι 
ϊςτε με κάκε τρόπο να ςϊςω 
μερικοφσ» (Αϋ Κορ. 9, 22). 

Θ τόλμθ και θ πίςτθ 
των χριςτιανϊν 
μπροςτά ςτα εμπόδια 
και τισ δυςκολίεσ. 

 Να διατυπϊνουν 
τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ  το ρωμαϊκό 
κράτοσ οργάνωςε 
διωγμοφσ κατά των 
χριςτιανϊν. 
 

 Να απαρικμοφν τισ 
κυριότερεσ 
κατθγορίεσ των 
ωμαίων εναντίον 
των χριςτιανϊν. 
 

 Να αφθγοφνται 
ςθμαντικά γεγονότα 
από τον βίο 
οριςμζνων αγίων 
μαρτφρων τθσ 
Εκκλθςίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Ιδεοκφελλα: Οι διωγμοί 
εναντίον των χριςτιανϊν. 
 

 Δάςκαλοσ/Δαςκάλα ςε 
ρόλο: Ζνα περιςτατικό από τθ 
ηωι τθσ αγίασ Αικατερίνθσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ο 
πολιοφχοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Λζξεισ – Γρίφοι: Οι 
παρακάτω φράςεισ από το 
κείμενο «Ἐπιςτολὴ πρὸσ 
Διόγνθτον» ςε απόδοςθ ςτθ 
νεοελλθνικι: 
α) «ἐπὶ γῆσ διατρίβουςιν, ἀλλ’ 
ἐν οὐρανῷ πολιτεφονται». 
β) «λοιδοροῦνται, καὶ 
εὐλογοῦςιν· ὑβρίηονται, καὶ 
τιμῶςιν».  
γ) «ἀγαπῶςι πάντασ, καὶ ὑπὸ 
πάντων διϊκονται».  
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Ο άγιοσ 
Ιουςτίνοσ απολογείται για τισ 
κατθγορίεσ εναντίον των 
χριςτιανϊν. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Εφθμερίδα τοίχου: Οι 
κατθγορίεσ εναντίον των 
πρϊτων χριςτιανϊν και οι 
απαντιςεισ που δόκθκαν από 
τουσ Απολογθτζσ. 
 

 Κολάη με κζμα: «Το κάρροσ 
και θ τόλμθ των πρϊτων 
χριςτιανϊν». 

Ζνα νζο ξεκίνθμα για 
τθν Εκκλθςία: Το ζργο 
των αγίων 
Κωνςταντίνου και 
Ελζνθσ. 

 Να περιγράφουν τθ 
μεταςτροφι του 
αυτοκράτορα 
Κωνςταντίνου προσ 
τον χριςτιανιςμό. 
 

 Να εξιςτοροφν τα 
γεγονότα που 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτορίασ: Το 
Διάταγμα των Μεδιολάνων. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Οπτικοποίθςθ: «Ἐν τοφτῳ 
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οδιγθςαν ςτθν 
εφρεςθ του Τιμίου 
Σταυροφ από τθν αγία 
Ελζνθ. 

νίκα». 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα των αγίων 
ιςαποςτόλων Κωνςταντίνου 
και Ελζνθσ, ςτθν οποία 
απεικονίηεται ανάμεςά τουσ ο 
Σταυρόσ του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν 
απεικόνιςθ του Μ. 
Κωνςταντίνου ςε ψθφιδωτό 
που βρίςκεται ςτον Ιερό Ναό 
τθσ του Θεοφ Σοφίασ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ο Ιερόσ 
Ναόσ τθσ Αναςτάςεωσ ςτα 
Ιεροςόλυμα. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τισ λζξεισ «Διάταγμα 
των Μεδιολάνων». 
 

 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά με κζμα: «Αυτό 
που μου ζκανε μεγαλφτερθ 
εντφπωςθ, ζχοντασ γνωρίςει 
τθ ηωι του Μ. Κωνςταντίνου 
και τθσ αγίασ Ελζνθσ...». 

Θ Εκκλθςία μζνει 
ενωμζνθ και ειρθνικι 
με αγϊνεσ και κυςίεσ.  

 Να αφθγοφνται 
γεγονότα από τθ ηωι 
του Μεγάλου 
Ακαναςίου που 
φανερϊνουν τισ 
κυςίεσ του για τθν 
ενότθτα τθσ 
Εκκλθςίασ. 
 

 Να εκτιμοφν, με 
βάςθ τα ιςτορικά 
γεγονότα τθσ Αϋ 
Οικουμενικισ 
Συνόδου, τον τρόπο 
με τον οποίο θ 
Εκκλθςία επιλφει τα 
προβλιματά τθσ.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ζνασ 
επίςκοποσ που ςυμμετζχει 
ςτθν Αϋ Οικουμενικι Σφνοδο 
περιγράφει το καφμα του 
αγίου Σπυρίδωνα, με το 
οποίο υποςτθρίχκθκε θ 
Τριαδικότθτα του Θεοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
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εικόνα όπου αναπαριςτάται θ 
ςφγκλθςθ τθσ Αϋ 
Οικουμενικισ Συνόδου. 
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου με κζμα: «Ο Μζγασ 
Ακανάςιοσ πζραςε 17 
ολόκλθρα χρόνια ςτθν εξορία. 
Γιατί;». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Οι λόγοι 
για τουσ οποίουσ ςυγκλικθκε 
θ Αϋ Οικουμενικι Σφνοδοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τισ λζξεισ 
«Οικουμενικι Σφνοδοσ». 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Σπουδαία γεγονότα από τθ 
ηωι του Μεγάλου 
Ακαναςίου.  
 

 Οπτικοποίθςθ με κζμα: «Θ 
Εκκλθςία επιλφει τα 
προβλιματά τθσ μζςω των 
Οικουμενικϊν Συνόδων». 

Οι προςτάτεσ των 
Γραμμάτων: Οι Τρεισ 
Ιεράρχεσ. 

 Να αναφζρουν 
πτυχζσ από τον βίο 
των Τριϊν Ιεραρχϊν, 
οι οποίεσ ςχετίηονται 
με τθν αγάπθ τουσ για 
τα γράμματα και τθν 
παιδεία. 
 

 Να εξθγοφν τουσ 
λόγουσ για τουσ 
οποίουσ  οι Τρεισ 
Ιεράρχεσ 
αναγνωρίηονται ωσ οι 
προςτάτεσ τθσ 
παιδείασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Ιδεοκφελλα: Οι Τρεισ 
Ιεράρχεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου με κζμα: «Οι τρεισ 
Ιεράρχεσ κεωροφνται Ρατζρεσ 
τθσ Εκκλθςίασ. Τι ςθμαίνει 
αυτό;». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Κολάη με κζμα: «Το 
παράδειγμα που μασ 
προςφζρουν οι μζλιςςεσ 
ςφμφωνα με τον Μζγα 
Βαςίλειο». 
 

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ με κζμα: «Το 
απολυτίκιο τθσ εορτισ των 
Τριϊν Ιεραρχϊν ςε απόδοςθ 
ςτθ νεοελλθνικι». 
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 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά με κζμα: «Μία 
φράςθ από κείμενα των 
Τριϊν Ιεραρχϊν που μου 
ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με λζξεισ 
ι φράςεισ που απαντϊνται ςε 
κείμενα των Τριϊν Ιεραρχϊν. 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Ρϊσ και πότε κακιερϊκθκαν 
οι Τρεισ Ιεράρχεσ ωσ 
προςτάτεσ των γραμμάτων; 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: 
Σθμαντικά γεγονότα από τθ 
ηωι των Τριϊν Ιεραρχϊν. 

Θ χριςτιανικι ηωι 
μακριά από τθν πόλθ. 

 Να αναγνωρίηουν 
ςτο πρόςωπο του 
Μεγάλου Αντωνίου 
τον αςκθτικό τρόπο 
ηωισ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ ηωι του 
Μεγάλου Αντωνίου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: «Άγιον 
Προσ: το Ρεριβόλι τθσ 
Ραναγίασ». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  

 όλοσ ςτον τοίχο: Ζνασ 
μοναχόσ τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Κολάη με κζμα «Τα 
Μετζωρα». 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία 
φωτογραφία τθσ Ιεράσ Μονισ 
Σίμωνοσ Ρζτρασ Αγίου Προυσ 
ι τθσ περιοχισ «Κατουνάκια» 
Αγίου Προυσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Τα 
μοναςτιρια ςτα Μετζωρα. 
 

 Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ 
με κζμα: «Θ χριςτιανικι ηωι 
μζςα ςτθν πόλθ και θ 
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χριςτιανικι ηωι ςτον 
μοναχιςμό». 

Θ ςθμαςία των ιερϊν 
εικόνων. 

 Να περιγράφουν τα 
γεγονότα τθσ 
Εικονομαχίασ.  
 

 Να εξθγοφν με δικά 
τουσ λόγια τθ κζςθ 
των ιερϊν εικόνων 
ςτθ ηωι τθσ 
Εκκλθςίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Θ αγία 
Θεοδϊρα θ Αυγοφςτα, 
ςφηυγοσ του αυτοκράτορα 
Θεόφιλου, διθγείται τα 
γεγονότα που οδιγθςαν ςτο 
τζλοσ τθσ εικονομαχικισ 
ζριδασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Εφθμερίδα τοίχου με κζμα: 
«Σθμαντικά γεγονότα κατά 
τθν περίοδο τθσ 
Εικονομαχίασ». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Θετικό – Αρνθτικό με το 
ερϊτθμα: «Είναι απαραίτθτεσ 
οι ιερζσ εικόνεσ ςτθ ηωι ενόσ 
ορκόδοξου χριςτιανοφ;». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθν 
τοιχογραφία τθσ Ανάςταςθσ 
του Χριςτοφ που βρίςκεται 
ςτθ Μονι τθσ Χϊρασ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μία βυηαντινι 
εικόνα ςτθν οποία 
απεικονίηεται ο άγιοσ 
Μόδεςτοσ ωσ προςτάτθσ των 
ηϊων.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ 
με κζμα: «Για ποιον λόγο 
ιερζσ εικόνεσ διαδραματίηουν 
ςπουδαίο ρόλο ςτθ ηωι των 
ορκόδοξων χριςτιανϊν;». 
 

 Φτιάξε τθ δικι ςου 
ηωγραφιά με κζμα: «Θ 
Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ». 

Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία  Να επιςθμάνουν Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
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ςτα δφςκολα χρόνια 
τθσ Τουρκοκρατίασ. 

τον ςθμαντικό ρόλο 
του Οικουμενικοφ 
Ρατριαρχείου ςτθ 
διατιρθςθ τθσ πίςτθσ 
ςτα δφςκολα χρόνια 
τθσ Τουρκοκρατίασ. 
 

 Να διθγοφνται 
«ςτιγμιότυπα» από τθ 
ηωι νεομαρτφρων.  

διδαςκαλίασ: 

 Συννεφόλεξο: 
«Νεομάρτυρεσ». 
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Ο βίοσ 
του οςίου Ιωάννου του 
ϊςου. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα: «Θ 
Μεγάλθ του Γζνουσ Σχολι». 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Ο Μωάμεκ 
Β’ παραχωρεί προνόμια ςτουσ 
χριςτιανοφσ μετά τθν άλωςθ 
τθσ Ρόλθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Κολάη με κζμα: «Διδάςκαλοι 
του γζνουσ». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Ο 
άγιοσ Κοςμάσ ο Αιτωλόσ 
ιδρφει ςχολεία τθν περίοδο 
τθσ Τουρκοκρατίασ. 
 

 Εφαρμογζσ/Ψθφιακζσ 
πλατφόρμεσ: Μακθςιακό 
αντικείμενο με τίτλο 
«Νεομάρτυρεσ (ςταυρόλεξο)» 
από το Φωτόδεντρο. 

Θ Εκκλθςία τθσ 
Ελλάδοσ κατά τθν 
περίοδο του 1940. 

 Να εξιςτοροφν  
γεγονότα ςτα οποία 
αποτυπϊνεται θ 
δράςθ τθσ Εκκλθςίασ 
τθσ Ελλάδοσ κατά τθν 
περίοδο του Βϋ 
Ραγκοςμίου 
Ρολζμου. 
 

 Να αναδεικνφουν 
τθ ςυμβολι τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ ςτο ζργο τθσ 
διάςωςθσ των 
Εβραίων από το 
Ολοκαφτωμα. 

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου: 
Θ ςυμβολι τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ ςτθ διάςωςθ των 
Εβραίων τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Το φιλανκρωπικό 
ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ κατά τθν περίοδο 
του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
όλοσ ςτον τοίχο: Ο 
Αρχιεπίςκοποσ Ακθνϊν 
Δαμαςκθνόσ και θ ςυμβολι 
του ςτθ διάςωςθ των 
Εβραίων. 
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Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Λζξεισ – Γρίφοι: «Το ζργο 
τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
κατά τθν περίοδο του Βϋ 
Ραγκοςμίου Ρολζμου» 
 

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο 
Αρχιεπίςκοποσ Ακθνϊν 
Δαμαςκθνόσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:   

 Εφθμερίδα τοίχου με κζμα: 
«Ιερείσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ κατά τθν περίοδο 
του Βϋ Ραγκοςμίου 
Ρολζμου». 
 

 Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ 
με κζμα: Τι καινοφριο ζμακα 
ςτο ςθμερινό μάκθμα; Ροιοι 
προβλθματιςμοί και ποια 
ερωτιματα μου γεννικθκαν;  

Ο ιερόσ ναόσ.   Να περιγράφουν τα 
αρχιτεκτονικά μζρθ 
ενόσ ορκόδοξου 
χριςτιανικοφ ναοφ.  
 

 Να αναγνωρίηουν 
τα βαςικά ςθμεία από 
τον αγιογραφικό 
διάκοςμο ενόσ 
ορκόδοξου 
χριςτιανικοφ ναοφ.  
 

 Να καταγράφουν τα 
ςφμβολα και τουσ 
ςυμβολιςμοφσ που 
υπάρχουν ςτθν 
ορκόδοξθ κεία 
λατρεία, όπωσ π.χ. το 
κυμίαμα και το κερί. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Εφαρμογζσ, Ψθφιακζσ 
πλατφόρμεσ: Μακθςιακό 
αντικείμενο με τίτλο «Οι 
ςυμβολιςμοί ςτθ διακόςμθςθ 
των εκκλθςιϊν 
(αντιςτοίχιςθ)» από το 
Φωτόδεντρο. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά με 
κζμα: «Για ποιον λόγο 
χρειάηονται τουσ ιεροφσ 
ναοφσ οι ορκόδοξοι 
χριςτιανοί;» 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: Ψλ. 140, 2 («Ασ είναι θ 
προςευχι μου μπροσ ςου ςαν 
το κυμίαμα και τα υψωμζνα 
χζρια μου ςαν τθ κυςία τθν 
αποςπερινι»). 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Φωτογραφία 
από τον ηωγραφικό διάκοςμο 
του τροφλου ενόσ ιεροφ ναοφ. 
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 Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε 
ζναν ιερό ναό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ: 
«Ιερόσ Ναόσ». 
 

 Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι – μζςθ – τζλοσ 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ) : 
Ραρατθρϊντασ τθ 
φωτογραφία ενόσ αναμμζνου 
κεριοφ που ζχει τοποκετθκεί 
ςτο μανουάλι ενόσ ιεροφ 
ναοφ. 

Οι γιορτζσ τθσ 
Εκκλθςίασ. 

 Να ανακαλφπτουν 
τθ ςθμαςία που 
ζχουν οι ονομαςτικζσ 
γιορτζσ ςτθν 
ορκόδοξθ παράδοςθ 
και ηωι.  
 

 Να διακρίνουν τισ 
κεομθτορικζσ και 
δεςποτικζσ γιορτζσ 
τθσ Εκκλθςίασ. 
 

 Να αιτιολογοφν τθν 
ιδιαίτερθ τιμι που 
αποδίδουν οι 
χριςτιανοί ςτο 
πρόςωπο τθσ 
Ραναγίασ. 
 

 Να αφθγοφνται τα 
ςθμαντικότερα 
γεγονότα που 
εορτάηει θ Εκκλθςία 
από το Σάββατο του 
Λαηάρου μζχρι τθν 
Κυριακι του Ράςχα. 
 

 Να διατυπϊνουν τισ 
απόψεισ τουσ για τθ 
ςθμαςία των 
χριςτιανικϊν γιορτϊν 
ωσ αιτία χαράσ και 
ελπίδασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Οπτικοποίθςθ: «Χρόνια 
πολλά για τθ γιορτι ςου!».  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Τραγοφδια και 
ποιιματα για τθ μθτζρα του 
Χριςτοφ.  
 

 Ερευνθτικι εργαςία – 
Ρρότηεκτ: Το πανθγφρι 
του/τθσ αγίου/αγίασ τθσ 
ενορίασ μασ. 
 

 Ιςτορίεσ με εικόνεσ: Από το 
Σάββατο του Λαηάρου μζχρι 
τθν Κυριακι του Ράςχα. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  

 Εφθμερίδα τοίχου: 
Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου – 
Διπλι γιορτι. 
 

 Αντιλογίεσ: Θ ιδιαίτερθ τιμι 
που αποδίδουν οι Χριςτιανοί 
ςτο πρόςωπο τθσ Ραναγίασ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  

 Μελζτθ περίπτωςθσ: Οι 
τρόποι ζκφραςθσ αγάπθσ και 
ςεβαςμοφ προσ τον/τθν 
εορτάηοντα/-ουςα άγιο/-ία. 
 

 Μελζτθ περίπτωςθσ: Οι 
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τρόποι ζκφραςθσ αγάπθσ και 
ςεβαςμοφ προσ τθν  Ραναγία. 
 

 Ρζντε π και ζνα γ: Ο 
Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Ραιχνίδι ρόλων: 
Ρροετοιμάηω τθν ονομαςτικι 
μου γιορτι. 

 Κολάη με κζμα: «Θ 
ονομαςτικι μου εορτι». 

 Κολάη με κζμα: «Γιορτζσ για 
τθν Ραναγία». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Στο 
πανθγφρι του/τθσ 
αγίου/αγίασ… 
 

 Θετικό – Αρνθτικό: 
Ερωτιματα για τα βαφτιςτικά 
ονόματα. 

Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα καφματα του 
Χριςτοφ: Εικόνεσ από 
τον καινοφριο κόςμο 
τθσ Βαςιλείασ του 
Θεοφ. 

 Να αφθγοφνται 
περικοπζσ από τθ 
Βίβλο ςτισ οποίεσ 
γίνεται αναφορά ςτα 
καφματα του 
Χριςτοφ. 
 

 Να ανακαλφπτουν 
ότι ςφμφωνα με τθ 
Βίβλο τα καφματα του 
Χριςτοφ φανερϊνουν 
οριςμζνα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του 
τρόπου ηωισ ςτον 
καινοφριο κόςμο τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Χιονοςτιβάδα: Θαφματα. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Θ κατάπαυςθ τθσ τρικυμίασ 
(Μτ. 8, 23-27) .  
 

 Κολάη με κζμα: «Τα 
καφματα του Χριςτοφ» 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Οπτικοποίθςθ: Ο 
χορταςμόσ των πζντε 
χιλιάδων  
(Μτ. 14, 13-21). 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
ανάςταςθ τθσ κόρθσ του 
αρχιςυναγϊγου Ιαείρου (Λκ. 
8, 40-56). 
 

 Εφθμερίδα τοίχου: 
Θαφματα του Χριςτοφ. 
 

 Θμερολόγιο 
αναςτοχαςμοφ: α) Τι μου 
ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ 
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ςτο ςθμερινό μάκθμα; β) 
Διατυπϊνω ςυλλογιςμοφσ 
πάνω ςτο ερϊτθμα: «Για 
ποιον λόγο ο Χριςτόσ ζκανε 
καφματα;».  

Θ Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ εγκαινιάηει 
για τον άνκρωπο ζναν 
καινοφριο τρόπο ηωισ.  

 Να εξθγοφν τθ 
ςθμαςία του 
αναςτάςιμου 
χαιρετιςμοφ «Χριςτόσ 
ανζςτθ!» ωσ 
ζκφραςθσ που 
ςυνδζεται με τον 
καινοφριο κόςμο τθσ 
Βαςιλείασ τθσ Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Ιδεοκφελλα: Ανάςταςθ. 
 

 Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Θ Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ: το ςπουδαιότερο 
δϊρο για τον άνκρωπο».  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Μκ. 16, 1-8.  
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Ανάςταςθσ του 
Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Κολάη με κζμα: «Ο Χριςτόσ 
αναςτικθκε! Τϊρα όλοσ ο 
κόςμοσ γζμιςε με φωσ!». 
 

 Λζξεισ – Γρίφοι: Το 
απολυτίκιο τθσ Κυριακισ του 
Ράςχα («Χριςτόσ ανζςτθ») ςε 
απόδοςθ ςτθ νεοελλθνικι. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Εφθμερίδα τοίχου με κζμα 
«Ο Χριςτόσ αναςτικθκε!» 
 

 Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Εξθγϊ ςτθν οικογζνειά μου 
γιατί θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ 
γεμίηει τθν ψυχι του 
ανκρϊπου με ελπίδα. 

Θ χριςτιανικι 
κοινότθτα ωσ Σϊμα 
Χριςτοφ. 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι θ «Εκκλθςία» 
είναι άνκρωποι που 
πιςτεφουν ςτον 
Χριςτό και ηουν μαηί 
του (Σϊμα Χριςτοφ). 
 

 Να διατυπϊνουν 
ςκζψεισ για τθ 
ςφναξθ των 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Τι 
κάνουν οι χριςτιανοί τθν 
Κυριακι. 
 

 Συννεφόλεξο: Εκκλθςία. 
 

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο 
ιερζασ τθσ ενορίασ. 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ορκόδοξων 
χριςτιανϊν ςτθ Θεία 
Λειτουργία τθν θμζρα 
τθσ Κυριακισ. 
 

 Να διακρίνουν τον 
ρόλο του ιερζα ςτθν 
ορκόδοξθ χριςτιανικι 
κοινότθτα. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία του 
κοινωνικοφ και 
φιλανκρωπικοφ 
ζργου τθσ Εκκλθςίασ 
(ιερείσ και λαϊκοί). 
 

 Να διατυπϊνουν 
ςυλλογιςμοφσ για τον 
τρόπο με τον οποίο 
εκδθλϊνεται ςιμερα 
θ αδελφοςφνθ των 
χριςτιανϊν ωσ ζνα 
χαρακτθριςτικό 
ςτοιχείο τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ. 

 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Τι ςθμαίνει 
«Εκκλθςία». 
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Το κοινωνικό και 
φιλανκρωπικό ζργο τθσ 
Εκκλθςίασ. 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Φωτογραφία 
από Θεία Λειτουργία ςε 
ορκόδοξο ιερό ναό.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  

 Θ ςυνάντθςθ των 
ορκόδοξων χριςτιανϊν τθν 
Κυριακι ςτθν Εκκλθςία. 
 

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Τθν 
Κυριακι ςτθν Εκκλθςία με 
τουσ άλλουσ χριςτιανοφσ. 
 

 Εφθμερίδα  τοίχου: Δράςεισ  
φιλανκρωπίασ και 
αλλθλεγγφθσ τθσ Εκκλθςίασ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  

 Μελζτθ περίπτωςθσ: 
Συλλογιςμοί για τον τρόπο με 
τον οποίο εκδθλϊνεται 
ςιμερα θ αδελφοςφνθ των 
χριςτιανϊν. 
 

 Μελζτθ περίπτωςθσ: Ο 
ρόλοσ των ιερζων και των 
λαϊκϊν  ςτθ  χριςτιανικι 
κοινότθτα. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Πλοι 
μαηί οι χριςτιανοί, τθν 
Κυριακι μετά τθ Θεία 
Λειτουργία.    
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν ι 
Ιςτορία με εικόνεσ: Σκζψεισ 
για τθ ςυνάντθςθ των 
χριςτιανϊν τθν θμζρα τθσ 
Κυριακισ.  
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:   

 Οπτικοποίθςθ: Θ φράςθ «Ο 
Χριςτόσ είναι ανάμεςα ςτουσ 
ανκρϊπουσ». 
 

 Επιςτολζσ: Γράμμα ςε ζναν 
φίλο/μία φίλθ με 
πλθροφορίεσ για το ζργο των 
ιερζων και των λαϊκϊν ςτθν 
Εκκλθςία. Γιατί οι χριςτιανοί 
αποκαλοφνται μεταξφ τουσ 
αδζλφια. 

Θ επικοινωνία με τον 
Θεό. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν προςευχι, με 
βάςθ τθ διδαςκαλία 
τθσ Εκκλθςίασ, ωσ 
μζςο επικοινωνίασ με 
τον Θεό. 
 

 Να περιγράφουν το 
περιεχόμενο τθσ 
«Κυριακισ 
προςευχισ». 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Συννεφόλεξο: Ρροςευχι. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Ψαλμόσ 120όσ. 
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Θ «Κυριακι 
προςευχι» ςτθ νεοελλθνικι 
γλϊςςα.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
όλοσ ςτον τοίχο: Ζνα παιδί 
προςεφχεται ςτον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  

 Μελζτθ περίπτωςθσ: Γιατί 
προςευχόμαςτε. 
Ρροςπακοφμε να 
εντοπίςουμε τουσ λόγουσ για 
τουσ οποίουσ ζνασ άνκρωποσ 
προςεφχεται. 
 

 Ρζντε π και ζνα γ: Ζνα παιδί 
που προςεφχεται. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 ΑΒΓ με τθ λζξθ: 
«Ρροςευχι». 
 

 Οπτικοποίθςθ: «Ράτερ 
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ». 

Οι άγγελοι του Θεοφ.  Να ανακαλφπτουν 
ότι ςφμφωνα με τθ 
διδαςκαλία τθσ 
Εκκλθςίασ οι άγγελοι 
είναι πνεφματα που 
ζχουν ωσ ζργο τουσ 
να δοξολογοφν τον 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Χιονοςτιβάδα: Οι άγγελοι. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:   

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεό και να διακονοφν 
τουσ ανκρϊπουσ. 

τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Ηωγραφικόσ 
πίνακασ ι εικόνα με κζμα: «Ο 
φφλακασ άγγελοσ». 
 

 Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Ηωγραφικόσ 
πίνακασ ι βυηαντινι εικόνα 
με κζμα: «Θ κλίμακα του 
Ιακϊβ». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 

 Κοιτάηω/βρίςκω 10 
λζξεισ/επαναλαμβάνω 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Βυηαντινι 
εικόνα με κζμα «ἠγζρκθ, οὐκ 
ἔςτιν ὧδε». 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά 
με κζμα: Ο φφλακασ άγγελοσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Θ εορτι τθσ 
Σφναξθσ των Αρχαγγζλων 
Μιχαιλ και Γαβριιλ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Οπτικοποίθςθ: Οι Αρχάγγελοι 
Μιχαιλ και Γαβριιλ. 

Το Μυςτιριο του 
Βαπτίςματοσ. 

 Να κατονομάηουν 
τουσ ςυμβολιςμοφσ  
που εμπεριζχονται 
ςτο Μυςτιριο του 
Βαπτίςματοσ. 
 

 Να ανακαλφπτουν 
ότι το Βάπτιςμα, 
ςφμφωνα με τθ 
διδαςκαλία τθσ 
Εκκλθςίασ, ειςάγει 
τον νζο χριςτιανό 
ςτον καινοφριο κόςμο 
τθσ Βαςιλείασ του 
Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  

 Συννεφόλεξο: Το Βάπτιςμα. 
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: 
Αφιγθςθ πρωτότυπθ ι από 
λογοτεχνικό κείμενο με τα 
τεκταινόμενα του Μυςτθρίου 
του Βαπτίςματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Γιατί και πϊσ 
βαπτίηονται οι χριςτιανοί 
ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία; 
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Θ Βάπτιςθ μζρα 
χαράσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Μελζτθ περίπτωςθσ: Οι 
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ςυμβολιςμοί   που 
εμπεριζχονται ςτο Μυςτιριο 
του Βαπτίςματοσ και του 
Χρίςματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Εφθμερίδα  τοίχου: 
Υποχρεϊςεισ του ανάδοχου 
ςφμφωνα με τθν ορκόδοξθ 
χριςτιανικι παράδοςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Κολάη με φράςεισ και λζξεισ 
που ακοφγονται ςτθ διάρκεια 
του Βαπτίςματοσ και του 
Χρίςματοσ. 
 

 Ραιχνίδι ρόλων: Τα 
ςθμαντικά πρόςωπα και οι 
δράςεισ τουσ ςτο Μυςτιριο 
του Βαπτίςματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τθ λζξθ: 
«Βάπτιςμα». 
 

 Δελτίο εξόδου (ερωτιςεισ 
αναςτοχαςμοφ/ Μακθςιακό 
θμερολόγιο):  

 Κάτι καινοφριο που 
ζμακα...  

 Τι ιταν ς’ αυτό το μάκθμα 
νζο ι ζκπλθξθ για εμζνα; 

Το Μυςτιριο τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ. 

 Να καταγράφουν 
περιπτϊςεισ από τθν 
κακθμερινι ηωι, ςτισ 
οποίεσ οι άνκρωποι 
εκφράηουν τθν 
ευχαριςτία τουσ προσ 
τον Θεό. 
 

 Να κατονομάηουν 
τα λατρευτικά 
ςφμβολα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
Μυςτιριο τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ. 
 

 Να διατυπϊνουν 
τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ θ Θεία 
Λειτουργία 
χαρακτθρίηεται ωσ 
Θεία Ευχαριςτία. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Χάρτθσ εννοιϊν: Ευχαριςτία 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Θ κοινι προςευχι 
– κοινι χαρά.  
 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Θεία Ευχαριςτία. 
Από ποιουσ και ςε ποιον 
απευκφνεται; 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Εφθμερίδα  τοίχου: Τα 
λατρευτικά ςφμβολα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
Μυςτιριο τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ. 
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Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Κολάη ςτο οποίο 
απεικονίηονται περιπτϊςεισ 
που λζμε «ευχαριςτϊ» ςτον 
Θεό. 
 

 Κουτί εξερεφνθςθσ: 
Αντικείμενα και ςφμβολα που 
χρθςιμοποιοφνται κατά τθν 
τζλεςθ του Μυςτθρίου τθσ 
Θείασ Ευχαριςτίασ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τισ λζξεισ «άρτοσ» 
και «οίνοσ. 
 

 Οπτικοποίθςθ: Θ Θεία 
Λειτουργία: Πλοι/-εσ μαηί με 
τον Θεό». 

Είμαςτε όλοι ίςοι αλλά 
και όλοι διαφορετικοί 
ςτον καινοφριο κόςμο 
τθσ Βαςιλείασ του 
Θεοφ. 

 Να περιγράφουν 
περιπτϊςεισ και 
γεγονότα ςτα οποία 
διαφαίνεται ο 
ιςότιμοσ ρόλοσ τθσ 
γυναίκασ  ςτθν 
Ορκόδοξθ Εκκλθςία. 
 

 Να εξθγοφν τουσ 
λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ςτθ ηωι και 
τθ διδαςκαλία τθσ 
Εκκλθςίασ δεν 
υφίςτανται διακρίςεισ 
μεταξφ φυλετικϊν 
ταυτοτιτων μιτε και 
διακρίςεισ μεταξφ 
πλουςίων και 
φτωχϊν, δυνατϊν και 
αδυνάτων. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Δάςκαλοσ ςε ρόλο ι Αφιγθςθ 
ιςτοριϊν: Οι μακιτριεσ του 
Χριςτοφ (Μαρία θ 
Μαγδαλθνι, Μαρία και 
Μάρκα του Λαηάρου, Ιωάννα 
θ Μυροφόροσ). 
   
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Εφθμερίδα τοίχου: Το 
κάρροσ και θ τόλμθ των 
Μυροφόρων γυναικϊν. 
 

 Ραγωμζνθ εικόνα: «Αφιςτε 
τα παιδιά να ζρχονται ς’ 
εμζνα. Μθν τα εμποδίηετε. 
Γιατί θ Βαςιλεία του Θεοφ 
ανικει ςε ανκρϊπουσ που 
είναι ςαν κι αυτά» (Μκ. 10, 
14). 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Εφθμερίδα τοίχου: 
Χαρίςματα του Αγίου 
Ρνεφματοσ ςε κάκε άνκρωπο 
– Πλοι διαφορετικοί, όλοι 
ίςοι. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Ρίνακασ αλλθλεπίδραςθσ: 
Πλοι διαφορετικοί, όλοι ίςοι 
ωσ πλάςματα του Θεοφ. 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 

Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Μελζτθ περίπτωςθσ: Ο ρόλοσ 
των γυναικϊν ςτθ χριςτιανικι 
κοινότθτα. Μαρία θ 
Μαγδαλθνι Μυροφόροσ και 
Ιςαπόςτολοσ.   
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ 
ςχετικά με το κζμα «Οι 
μακιτριεσ του Χριςτοφ». 
 

 Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ 
ςχετικά με το κζμα «Κάκε 
άνκρωποσ ζχει χαρίςματα». 

Πλα αρχίηουν από τθν 
αγάπθ ςτον καινοφριο 
κόςμο τθσ Βαςιλείασ 
του Θεοφ. 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι  θ χριςτιανικι 
αγάπθ αλλάηει τον 
ίδιο τον άνκρωπο και 
τθ ηωι του με τουσ 
άλλουσ γφρω του.  
 

 Να αναγνωρίηουν  
τθ ςθμαςία τθσ 
αγάπθσ ωσ βαςικοφ 
χαρακτθριςτικοφ 
γνωρίςματοσ μιασ 
ειλικρινοφσ φιλίασ. 
 

 Να αναφζρουν 
τρόπουσ ειρθνικισ και 
αγαπθτικισ 
ςυνφπαρξθσ των 
ανκρϊπων ζχοντασ 
ωσ πθγι ζμπνευςθσ 
το Ευαγγζλιο. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Ο Θεόσ αγαπά όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ. 
 

 Χιονοςτιβάδα: 
Ραραδείγματα «αγάπθσ προσ 
τον πλθςίον». 
 

 Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: Α’ Ιω. 4, 16. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

  Δθμιουργία αφίςασ με 
φωτογραφίεσ αγαπθμζνων 
προςϊπων. 
 

 Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Θ φιλία. 
 

 Συλλογικόσ ρόλοσ: Φίλοι 
για πάντα – Φίλοι και ςτα 
δφςκολα. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Ηω 
ειρθνικά με όλουσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Εφθμερίδα τοίχου: Γεγονότα 
αλθκινισ αγάπθσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  

 ΑΒΓ με τισ λζξεισ: «Αγάπθ», 
«Φιλία», «Ρλθςίον». 
 

 Θετικό – Αρνθτικό: 
Ερωτιματα για το βιβλικό 
ρθτό «Αγαπάτε τουσ εχκροφσ 
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ςασ» (Μτ. 5, 44). 

Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ «δφναμθ» τθσ 
ςυγχϊρεςθσ. 

 Να διθγοφνται  τα 
κυριότερα ςθμεία 
από τθ βιβλικι 
ιςτορία του Ιωςιφ 
και των αδελφϊν του. 
 

 Να εντοπίηουν τουσ 
λόγουσ για τουσ 
οποίουσ θ ςυγχϊρεςθ 
αξιολογείται ωσ μία 
από τισ βαςικζσ 
αρετζσ τθσ 
χριςτιανικισ ηωισ. 
 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
παραβολι του άςπλαχνου 
οφειλζτθ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Αντιλογίεσ: «Θ κακία 
γιατρεφεται με τθ 
ςυγχϊρεςθ». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ο μικρότεροσ γιοσ 
του Ιακϊβ, ο Βενιαμίν, 
διθγείται τθ ςτιγμι τθσ 
αποκάλυψθσ του Ιωςιφ ςτα 
αδζλφια του. 
 

 Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ο δολοφόνοσ του 
αδελφοφ του αγίου 
Διονυςίου διθγείται για τον 
τρόπο με τον οποίο ο άγιοσ 
τον ςυγχϊρεςε και τον 
φυγάδευςε.  
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Ιωςιφ 
και Ιακϊβ. 
 

 όλοσ ςτον τοίχο: Πταν 
ςυγχωρϊ... 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Οπτικοποίθςθ: «Μθ 
φοβάςτε! Εςείσ ςκεφτικατε 
να μου κάνετε κακό, ο Θεόσ, 
όμωσ, το μετζτρεψε ςε καλό» 
(Γεν. 50, 20). 

Στθν Εκκλθςία ο 
άνκρωποσ πλουτίηει, 
όταν μοιράηεται. 

 Να αφθγοφνται τθν 
παραβολι του 
άφρονοσ πλουςίου. 
 

 Να καταγράφουν 
παραδείγματα από 
τθν ανιδιοτελι 
προςφορά των 
χριςτιανϊν ςτον 
ςφγχρονο κόςμο και 
τθσ αγάπθσ τουσ για 
τον άνκρωπο 
(φιλανκρωπία). 
 

 Να αναδεικνφουν 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Συννεφόλεξο: Φιλανκρωπία. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Ο χριςτιανόσ 
προςφζρει γιατί αγαπά.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
όλοσ ςτον τοίχο: Ο άφρων 
πλοφςιοσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τθ ςχζςθ τθσ 
εκκλθςιαςτικισ ηωισ 
με τθν ολιγάρκεια. 

προβλιματοσ:  

 Ρζντε π και ζνα γ: Θ 
παραβολι του άφρονοσ 
πλουςίου. 
 

 Μελζτθ περίπτωςθσ: Ζνασ 
αςκθτισ μοναχόσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 Θετικό – Αρνθτικό: 
Ερωτιματα ςχετικά με τθν 
αφκονία των υλικϊν αγακϊν 
ςτθν εποχι μασ. 
 

 Οπτικοποίθςθ: Θ ζννοια τθσ 
«προςφοράσ». 

Ελπίδα μζςα από τισ 
δυςκολίεσ τθσ ηωισ. 

 Να αφθγοφνται με 
ςυντομία το καφμα 
τθσ κεραπείασ του 
παράλυτου ςτθ 
Βθκεςδά (Ιω. 5, 1-9).  
 

 Να εκτιμοφν τθν 
αξία τθσ ελπίδασ για 
να υπάρχει υπομονι 
και επιμονι ςτθ ηωι 
του ανκρϊπου. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Ιδεοκφελλα: 
Συμπλθρϊνουμε τθ φράςθ 
«Ελπίηω να…». 
 

 Εννοιολογικόσ χάρτθσ: 
Υπομονι.  
 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Το 
καφμα τθσ κεραπείασ του 
παράλυτου ςτθ Βθκεςδά. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Μεταςχθματιςμόσ κειμζνου: 
Το καφμα τθσ κεραπείασ του 
παράλυτου ςτθ Βθκεςδά (Ιω. 
5, 1-9). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Το καφμα 
τθσ κεραπείασ δοφλου του 
εκατόνταρχου (Μτ. 8, 5-13).  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Αντιλαμβάνομαι/γνωρίηω/ 
φροντίηω: Ραρατθρϊντασ μία 
φωτογραφία από κάποια 
εφθμερίδα ι βιβλίο, ςτθν 
οποία αποτυπϊνεται ζνα 
περιςτατικό για τθν αξία τθσ 
υπομονισ και επιμονισ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: «Τα προτεριματα τθσ 
υπομονισ, τθσ επιμονισ και 
τθσ ελπίδασ». 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ ευκφνθ του 
ανκρϊπου για το 
φυςικό περιβάλλον. 

 Να ανακαλφπτουν, 
με βάςθ τθ βιβλικι 
διιγθςθ, ότι θ 
δθμιουργία του 
κόςμου είναι «καλι 
λίαν».  
 

 Να αναγνωρίηουν 
τον προςτατευτικό 
ρόλο του ανκρϊπου, 
κακϊσ και τθν ευκφνθ 
του απζναντι ςτο 
φυςικό περιβάλλον. 
 

 Να εντοπίηουν 
παραδείγματα με τα 
οποία αναδεικνφεται 
θ οικολογικι 
ευαιςκθςία τθσ 
Εκκλθςίασ, όπωσ, 
επίςθσ, και οι δράςεισ 
τθσ για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν με τισ λζξεισ: 
«Φφςθ», «Δθμιουργόσ». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: Γεν. 2, 15 («Ριρε, 
λοιπόν, ο Κφριοσ ο Θεόσ τον 
άνκρωπο και τον ζβαλε μζςα 
ςτον Κιπο τθσ Εδζμ για να 
τον καλλιεργεί και να τον 
προςζχει»). 
 

 Ρίνακασ αλλθλεπίδραςθσ: 
Θ Εκκλθςία γιορτάηει με 
ειδικι ακολουκία τθν 
προςταςία τθσ φφςθσ τθν 1θ 
Σεπτεμβρίου, θμζρα ζναρξθσ 
του εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ. 
 

 Χάρτθσ ςτον τοίχο: Δράςεισ 
τθσ Εκκλθςίασ για τθν 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθλό ερζκιςμα: Θ αξία τθσ 
ηωισ.     
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  

 Κολάη με κζμα: «Φροντίηω 
όλθ τθ φφςθ και όλα τα 
πλάςματα τθσ γθσ». 
 

 Λζξεισ – Γρίφοι: Θ 
δθμιουργία του κόςμου και 
του ανκρϊπου   
 
Δραςτθριότθτα πρότηεκτ:  
Ο άνκρωποσ προςτάτθσ τθσ 
ηωισ κάκε ηωντανοφ 
πλάςματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 
Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ. 

Θ αξία τθσ ανκρϊπινθσ 
ηωισ για τθν Εκκλθςία. 

 Να εκτιμοφν τθν 
αξία του κάκε 
ανκρϊπου ωσ 
μοναδικισ και 
ανεπανάλθπτθσ 
φπαρξθσ, γιατί 
αποτελεί εικόνα του 
Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Συννεφόλεξο: Σεβαςμόσ του 
άλλου. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
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Χριςτιανικι 
ηωι 

 

 Να αναγνωρίηουν 
τον ςεβαςμό του 
άλλου ωσ βαςικι 
πτυχι τθσ 
χριςτιανικισ ηωισ. 
 

 Να κατονομάηουν 
περιπτϊςεισ 
εκφοβιςμοφ και 
διακρίςεων που 
φανερϊνουν τθν 
περιφρόνθςθ τθσ 
αξίασ που ζχει κάκε 
άνκρωποσ. 

μοιράςου: Σχολικόσ 
εκφοβιςμόσ. Ροιοσ και γιατί;  
 

 Γκράφιτι: Κάκε άνκρωποσ 
ζχει αξία ωσ εικόνα του Θεοφ. 
 

 Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ 
(δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ): 
Ρεριςτατικό ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ. Διατυπϊνεται 
και διερευνάται το ακόλουκο 
ερϊτθμα: Ρϊσ κα πρζπει να 
αντιδράςει κάποιοσ/-α ςε 
κάποιο περιςτατικό ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ, ζχοντασ ωσ 
κριτιριο τθ χριςτιανικι 
διδαςκαλία για τον άνκρωπο; 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Ο άνκρωποσ είναι 
εικόνα του Θεοφ». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: Ρϊσ αντιδρϊ ςτισ 
διακρίςεισ; 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Κολάη με κζμα: «Ο ςεβαςμόσ 
δεν κάνει διακρίςεισ». 
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ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΑ – Eϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

Οι μακθτζσ/-τριεσ μπορεί να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

Θεόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Θεόσ ωσ αγάπθ.  Να εντοπίηουν ςε 
βιβλικά χωρία τθν 
εκδιλωςθ τθσ αγάπθσ 
του Θεοφ προσ τον 
άνκρωπο. 
 

 Να προτείνουν 
τρόπουσ εκδιλωςθσ 
τθσ αγάπθσ προσ τουσ 
άλλουσ ζχοντασ ωσ 
παράδειγμα τθν 
αγάπθ του Θεοφ προσ 
τουσ ανκρϊπουσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Τοποκζτθςθ απζναντι ςτα 
κείμενα: 

 Ο Θεόσ καλεί τον Αβραάμ 
και τον οδθγεί ςτθ γθ 
Χαναάν (Γεν. 12, 1-9) 

ι/και 

 Ο Θεόσ βοθκά τουσ 
Ιςραθλίτεσ ςτθν ζρθμο (Ζξ. 
16, 9-18). 

 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: Τι 
είναι θ αγάπθ.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα τθσ 
παραβολισ του χαμζνου 
προβάτου (Λουκ. 15, 1-7). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα το 
φιλανκρωπικό ζργο τθσ 
Εκκλθςίασ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Μεταςχθματιςμόσ κειμζνου: 
Δθμιουργία ποιιματοσ για 
τθν αγάπθ του Θεοφ προσ 
τουσ ανκρϊπουσ ι των 
ανκρϊπων μεταξφ τουσ.  

Ο Θεόσ μάσ ςυγχωρεί.  Να αναγνωρίηουν 
ςτα βιβλικά κείμενα 
τθ χωρίσ όρια 
ςυγχϊρθςθ του Θεοφ 
για τον άνκρωπο. 
 

 Να αναδεικνφουν 
τον ςυμφιλιωτικό 
χαρακτιρα τθσ 
ςυγχϊρθςθσ ςτισ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Ακρόαςθ τραγουδιοφ 
ςχετικοφ με τθ ςυγχϊρθςθ 
(10Χ2). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:   
Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ 
(τεχνικι ζντεχνου 
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Θεόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μζςα από ζμπρακτα 
παραδείγματα.  

ςυλλογιςμοφ): Θ ςκθνι τθσ 
ςυμφιλίωςθσ του Θςαφ με 
τον Ιακϊβ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Δελτίο καιροφ: Συναιςκιματα 
που προκλικθκαν μζςα από 
τθ μελζτθ κειμζνων που 
ςχετίηονται με τθ ςυγχϊρθςθ 
του  Θεοφ, των αγίων και των 
απλϊν ανκρϊπων.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Θ 
παραβολι του άςπλαχνου 
δοφλου (Ματκ. 18, 23-35).   
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: 
Αναπαράςταςθ ςκθνισ 
ςχετικισ με τθ ςυγχϊρθςθ 
του αγίου Διονυςίου τθσ 
Ηακφνκου. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Γράμμα για να εκφράςουμε 
τθ ςυγχϊρθςι μασ ςε 
κάποιον/-α που μασ ζχει 
ενοχλιςει. 

Ο Θεόσ καλεί ςε 
επικοινωνία. «Ράτερ 
θμϊν». 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν προςευχι ωσ 
τρόπο επικοινωνίασ 
με τον Θεό. 
 

 Να εντοπίηουν ςτθν 
«Κυριακι προςευχι» 
τα αιτιματα των 
πιςτϊν ςτον Θεό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Σιωπθλό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Ηθτάτε και κα ςασ 
δοκεί, ψάχνετε και κα βρείτε, 
χτυπάτε τθν πόρτα και κα ςασ 
ανοιχτεί» (Λουκ. 11, 9). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βρίςκω τα κομμάτια: Ο 
Ιθςοφσ δείχνει πϊσ να 
προςευχόμαςτε «Ράτερ 
θμϊν» (Ματκ. 6, 5-8 και 6, 9-
13). 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
«Θ παραβολι του φίλου του 
μεςονυκτίου» (Λουκ. 11, 5-8). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
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Θεόσ τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ):  
Θ εικόνα με κζμα: «Θ 
παραβολι του φίλου του 
μεςονυκτίου» (Λουκ. 11, 5-8). 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
«Βαςιλεφ Ουράνιε». Σφνκεςθ 
προςευχισ για τθ ςφγχρονθ 
εποχι. 

Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ζξι θμζρεσ τθσ 
δθμιουργίασ. 

 Να περιγράφουν τισ 
φάςεισ τθσ 
δθμιουργίασ του 
κόςμου, όπωσ αυτζσ 
αποτυπϊνονται ςτα 
βιβλικά κείμενα. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:   
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Αφιγθςθ 
του βιβλικοφ χωρίου τθσ 
δθμιουργίασ από το βιβλίο 
τθσ Γζνεςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Οπτικοποίθςθ: Θ δθμιουργία 
του κόςμου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Ρίνακεσ 
ηωγραφικισ με κζμα τθ 
δθμιουργία του κόςμου. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βρίςκω τα κομμάτια: Βάηω ςε 
ςειρά τισ ζξι θμζρεσ τθσ 
δθμιουργίασ.   
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με κζμα τθ 
λζξθ «Δθμιουργία». 

Θ δθμιουργία του 
ανκρϊπου. 

 Να περιγράφουν 
τον τρόπο 
δθμιουργίασ του 
ανκρϊπου από τον 
Θεό όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτθ 
Βίβλο και 
απεικονίηεται ςτθν 
τζχνθ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Οι 
βιβλικζσ περικοπζσ τθσ 
δθμιουργίασ του ανκρϊπου 
(Γεν. 1, 26-28 και Γεν. 2, 7). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Κολάη με κζμα: «Άνκρωποι 
απ’ όλον τον κόςμο: Τόςο 
διαφορετικοί, τόςο ίδιοι».  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα τθσ 
δθμιουργίασ του ανκρϊπου. 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ιςτοεξερεφνθςθ: Θ 
δθμιουργία του ανκρϊπου 
ςτθν παγκόςμια τζχνθ.   
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με κζμα τθ 
λζξθ «άνκρωποσ». 

Τα δφο φφλα.  Να αναγνωρίηουν 
ςτα βιβλικά κείμενα 
τθν ιςοτιμία των δφο 
φφλων. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Ιςοτιμία – Ιςότθτα.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): Ο 
Θεόσ δθμιουργεί τον άντρα 
και τθ γυναίκα. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Θ βιβλικι 
διιγθςθ για τθ δθμιουργία 
τθσ γυναίκασ (Γεν. 2, 18-24).   
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: Θ 
αγιογράφθςθ αγίων, ανδρϊν 
και γυναικϊν, ς’ ζναν ιερό 
ναό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Θετικό – Αρνθτικό: Με κζμα 
τθν ιςοτιμία των δφο φφλων. 

Ο άνκρωποσ ωσ 
φφλακασ τθσ κτίςθσ. 

 Να ςυνδζουν τθ 
βιβλικι διιγθςθ για 
τθν ονοματοδοςία 
(Γεν. 2, 19 - 20) με τθν 
ευκφνθ του 
ανκρϊπου για τθν 
κτίςθ. 
 

 Να ενεργοποιθκοφν 
ςε κζματα 
προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και 
αειφορίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ακρόαςθ τραγουδιοφ 
ςχετικοφ με τθ φφςθ (5Χ2). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Γκράφιτι: Δθμιουργία αφίςασ 
για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν 
προϊκθςθ τθσ αειφορίασ.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα του 
Αδάμ που ονοματίηει τα ηϊα.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προβλιματοσ: 
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ: 
Ρροετοιμαςία ερωτιςεων 
προσ αρμόδιουσ φορείσ 
ςχετικά με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν 
προϊκθςθ τθσ αειφορίασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ: Θ βιβλικι αφιγθςθ τθσ 
ονοματοδοςίασ (Γεν. 2, 19 - 
20) μετατρζπεται ςε 
ηωγραφικι. 
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Τρόποι για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και των ηϊων 
ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. 

Θ παρακοι του 
ανκρϊπου – Ο χαμζνοσ 
Ραράδειςοσ. 

 Να διατυπϊνουν 
ςυλλογιςμοφσ για τα 
αίτια παρακοισ των 
Ρρωτόπλαςτων που 
οδιγθςαν ςτθν 
εκδίωξι τουσ από τον 
Ραράδειςο. 
 

 Να εντοπίηουν ςτθ 
βιβλικι διιγθςθ τισ 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
τθσ παρακοισ των 
ανκρϊπων (Γεν. 3, 14-
23). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ βιβλικι 
διιγθςθ για τθν παρακοι των 
Ρρωτόπλαςτων (Γεν. 3, 1-13).  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα τθσ 
παρακοισ των 
Ρρωτόπλαςτων. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: 
Απόςπαςμα από τθ βιβλικι 
διιγθςθ ςχετικά με τθν 
επιλογι του Αδάμ και τθσ 
Εφασ να γευτοφν τον καρπό 
από το δζντρο τθσ γνϊςθσ 
του καλοφ και του κακοφ (Γεν. 
3, 1-7). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βρίςκω τα κομμάτια: 
Επαναςυναρμολογοφνται τα 
κομμάτια τθσ βιβλικισ 
διιγθςθσ (Γεν. 3, 1-13).  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με κζμα τθ 
λζξθ «Ρτϊςθ». 
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Δθμιουργία – 
Ρτϊςθ 

Θ πρϊτθ υπόςχεςθ του 
Θεοφ ςτουσ 
ανκρϊπουσ. 

 Να ςυνδζουν τθν 
εμφάνιςθ του 
ουράνιου τόξου ςτθν 
ιςτορία του Νϊε με 
τθν ελπίδα τθσ 
ανκρϊπινθσ   
ςωτθρίασ.  
 

 Να εντοπίηουν ςτο 
βιβλικό κείμενο τθσ 
Γζνεςθσ το 
χαρμόςυνο άγγελμα 
του ερχομοφ του 
Ιθςοφ Χριςτοφ ςτον 
κόςμο 
(Ρρωτευαγγζλιο). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ 
διακικθ του Θεοφ με τον Νϊε 
(Γεν. 9, 1-17). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Γκράφιτι: Δθμιουργία αφίςασ 
με κζμα το ουράνιο τόξο ωσ 
ςθμείο ελπίδασ.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Το 
Ρρωτευαγγζλιο (Γεν. 3, 15).  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Εργαςία με πθλό/πλαςτελίνθ: 
Καταςκευι τθσ Κιβωτοφ και 
του ουράνιου τόξου.  
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:   
Τοποκζτθςθ απζναντι ςτο 
κείμενο:  
Το Ρρωτευαγγζλιο (Γεν. 3, 
15).  

Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροπάτορεσ τθσ 
Ραλαιάσ Διακικθσ. 

 Να εντοπίηουν το 
ςτοιχείο τθσ 
εμπιςτοςφνθσ προσ 
τον Θεό ςτθ ηωι των 
Ρροπατόρων 
(Αβραάμ, Μωυςισ).  
 

 Να παρατθροφν ςτα 
βιβλικά κείμενα τθν 
ανταπόκριςθ του 
Θεοφ όταν οι 
Ρροπάτορεσ ςε 
δφςκολεσ ςτιγμζσ 
επικαλοφνται τθν 
υποςτιριξι του.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο/Θ 
εκπαιδευτικόσ αυτοςχεδιάηει 
υποδυόμενοσ/-θ κάποιον 
Ρροπάτορα, ϊςτε να ζχει τθ 
δυνατότθτα να αφθγθκεί τθ 
ηωι του. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:   
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο:  
Με τθ λζξθ «εμπιςτοςφνθ». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Ο Μωυςισ 
παραλαμβάνει τισ Δζκα 
Εντολζσ.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ο Μωυςισ 
και οι Δζκα Εντολζσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

όλοσ ςτον τοίχο: Σκζψεισ και 
ςυναιςκιματα για τθ ςχζςθ 
εμπιςτοςφνθσ ενόσ 
Ρροπάτορα με τον Θεό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Αινίγματα (κουίη): Θ ηωι των 
Ρροπατόρων (Αβραάμ, 
Μωυςισ) τθσ Ραλαιάσ 
Διακικθσ. 

Ρροφιτεσ. Το ςτόμα 
του Θεοφ 

 Να διαπιςτϊνουν 
τθν ζννοια που ζχει ο  
προφιτθσ ςτθν 
Ραλαιά Διακικθ. 
 

 Να εντοπίηουν ςτα 
βιβλικά κείμενα για 
ποια κζματα ςχετικά 
με τον Θεό μίλθςαν οι 
προφιτεσ (Μιχαίασ, 
Θςαΐασ). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: Οι 
προφιτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Γκράφιτι: Με αφορμι τον 
προφιτθ Μιχαία δθμιουργία 
αφίςασ με κζμα τθν ειρινθ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Το 
μινυμα του προφιτθ Θςαΐα 
για τον Εμμανουιλ (Ιθςοφ 
Χριςτό), (Θς. 7, 14-15).  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε 
ναό για τθν παρατιρθςθ και 
ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν 
για τθν αγιογράφθςθ των 
προφθτϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Εφθμερίδα τοίχου: 
Χρονολογικι γραμμι με τουσ 
προφιτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Αινίγματα (κουίη): Θζματα για 
τα οποία μίλθςαν οι 
προφιτεσ. 

Ιωάννθσ ο Βαπτιςτισ: 
Ρροφιτθσ και άγιοσ. 

 Να εντοπίηουν ςτθ 
ηωι και ςτο ζργο του 
Ιωάννθ τα ςθμεία για 
τα οποία ονομάςτθκε 
Βαπτιςτισ και 
Ρρόδρομοσ του 
Ιθςοφ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τον Ιωάννθ ωσ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ για τθ ηωι 
και το ζργο του Ιωάννθ 
του Βαπτιςτι (Ματκ. 3, 1-
12).   
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προφιτθ και 
πρόδρομο του Ιθςοφ. 

Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Εικόνα του 
αγίου Ιωάννθ του 
Ρροδρόμου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Εικόνα τθσ 
Βάπτιςθσ του Ιθςοφ από τον 
Ιωάννθ τον Ρρόδρομο.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ταξίδι ςτον χρόνο: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ φαντάηονται 
και επιλζγουν 10 αντικείμενα 
που αντιπροςωπεφουν τθν 
κακθμερινι ηωι του Ιωάννθ 
Ρροδρόμου. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία...: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ γράφουν κάτι 
που τουσ ζκανε εντφπωςθ 
από τθ ηωι και το ζργο του 
Ιωάννθ Ρροδρόμου. 

Ραιδιά που ζχτιςαν μια 
ξεχωριςτι ςχζςθ με 
τον Θεό. 

  Να αναφζρουν 
γεγονότα από τθ ηωι 
παιδιϊν που ζγιναν 
άγιοι για τθν αγάπθ 
τουσ για τον 
Χριςτό (άγιοσ Μάμασ, 
άγιοσ Ταρςίηιοσ, αγία 
Ακυλίνα).  
 

 Να εκφράηουν 
ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα για τθ 
ηωι των μικρϊν 
αγίων.  

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
όλοσ ςτον τοίχο: 
Ρερίγραμμα ενόσ νεαροφ 
αγίου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Δελτίο καιροφ: Θ αφοςίωςθ 
των νεαρϊν αγίων ςτον 
Χριςτό. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Θ ηωι τθσ 
αγίασ Ακυλίνασ τθσ 
Ηαγκλιβερινισ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Τι είναι 
αυτό που δίνει δφναμθ ςε ζνα 
παιδί, το οποίο εμπιςτεφεται 
τον Θεό, να αντιμετωπίςει τισ 
προκλιςεισ τθσ ηωισ; 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Τζςςερισ γωνίεσ: Για τθ κζςθ 
και ςτάςθ ηωισ που επζλεξαν 
οι νεαροί άγιοι. 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γυναίκεσ τθσ Βίβλου 
και αγίεσ τθσ Εκκλθςίασ 
που διακρίκθκαν για 
τθν πίςτθ τουσ. 

 Να δίνουν 
παραδείγματα από 
τον βίο και ζργα 
πιςτϊν γυναικϊν τθσ 
Βίβλου (Εςκιρ). 
 

 Να εντοπίηουν 
ςτοιχεία τθσ 
ζμπρακτθσ πίςτθσ 
ςτον βίο και ςτο ζργο 
των αγίων γυναικϊν 
τθσ Εκκλθςίασ (π.χ. 
αγία Μαρία 
Μαγδαλθνι, αγία 
Άννα). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα με τθ λζξθ 
«Αγία». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ταξίδι ςτον χρόνο: Ροια 
αντικείμενα που ςχετίηονται 
με τισ αγίεσ κα διάλεγαν και 
γιατί. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Κουτί εξερεφνθςθσ: Με τα 
ςτοιχεία που βρίςκουν ςτο 
πακζτο, ανακαλφπτουν το 
πρόςωπο και το ζργο τθσ 
αγίασ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2, ανά 
4/μοιράςου: Τι ςθμαίνει το 
να υπάρχουν γυναίκεσ αγίεσ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: Τι 
με εντυπωςίαςε από όςα 
ζμακα από τθ ηωι μιασ αγίασ; 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Δελτίο εξόδου: Ερωτιςεισ 
ςχετικά με το ςθμερινό 
μάκθμα. 

Μαηί ςτθ ηωι, μαηί 
ςτθν αγιότθτα. 

 Να αναγνωρίηουν 
ηευγάρια που 
οδθγικθκαν ςτθν 
αγιότθτα (π.χ. άγιοσ 
Ακφλασ και αγία 
Ρρίςκιλλα ι άγιοσ 
Αδριανόσ και αγία 
Ναταλία). 
 

 Να ςυηθτοφν για 
τθν αγάπθ μζςα ςτθν 
οικογζνεια. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Οπτικοποίθςθ: Το 
ςθμαντικότερο ςθμείο του 
μακιματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Εικόνεσ από 
ηευγάρια αγίων. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Τι τίτλο κα ζβαηεσ; (τεχνικι 
ζντεχνου ςυλλογιςμοφ): 
Εικόνεσ των ηευγαριϊν των 
αγίων. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Μελζτθ περίπτωςθσ: 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροοπτικζσ και λφςεισ ςε 
προβλιματα που μποροφν να 
προκφψουν ςτθν οικογζνεια, 
μζςα από τα παραδείγματα 
των ηευγαριϊν των αγίων. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Κουτί εξερεφνθςθσ: Ακφλασ 
και Ρρίςκιλλα. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Με κζμα: «Μαηί ςτθ 
ηωι, μαηί ςτθν αγιότθτα». 

Τρεισ Ιεράρχεσ: Άγιοι 
των Γραμμάτων. 

 Να κατονομάηουν 
τουσ Τρεισ Ιεράρχεσ.  
 

 Να ςυηθτοφν για 
τθν αξία τθσ παιδείασ 
με βάςθ τουσ Τρεισ 
Ιεράρχεσ. 
 

 Να φζρνουν 
παραδείγματα τθσ 
φροντίδασ, του 
ενδιαφζροντοσ και 
τθσ προςφοράσ προσ 
τον ςυνάνκρωπο (π.χ. 
Βαςιλειάδα). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ για τθ ηωι 
και το ζργο των Τριϊν 
Ιεραρχϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2, ανά 
4: οι Τρεισ Ιεράρχεσ και θ 
ςχζςθ τουσ με τθ μόρφωςθ 
και τθν παιδεία. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθρό ερζκιςμα: «Τα 
παποφτςια που ζχεισ και 
ςαπίηουν είναι του 
ξυπόλυτου» (Μζγασ 
Βαςίλειοσ). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Βάςει των λόγων του 
Μεγάλου Βαςιλείου να 
φζρουν παραδείγματα 
ζμπρακτθσ αγάπθσ προσ τον 
ςυνάνκρωπο. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ: Να 
δϊςω ςε όςουσ ζχουν 
ανάγκθ όςα ζχω 
και αποκθκεφω ι όχι;  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ: 
Τι κα κρατιςω ωσ το πιο 
ςθμαντικό από το ςθμερινό 
μάκθμα. 
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Άνκρωποι του 
Θεοφ 

Φίλοι του Χριςτοφ ςτθ 
ςφγχρονθ εποχι. 

 Να αναγνωρίηουν 
τα χαρακτθριςτικά 
τθσ αγιότθτασ  ςτθ 
ςθμερινι εποχι. 
 

 Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
ςφγχρονων αγίων 
(π.χ. άγιοσ Ραΐςιοσ, 
άγιοσ Ρορφφριοσ). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν: 
Αγιότθτα, παρελκόν, παρόν. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Σφγχρονα 
παραδείγματα αγίων. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2, ανά 
4/μοιράςου: Ροια κοινά 
ςτοιχεία εντοπίηω ςτισ ηωζσ 
των ςφγχρονων αγίων; 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Χιονοςτιβάδα: Υπάρχουν 
άγιοι/αγίεσ ςιμερα; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Κουτί εξερεφνθςθσ: 
Ανακαλφπτουν ζναν 
ςφγχρονο άγιο μζςα από τα 
ςτοιχεία του κουτιοφ 
εξερεφνθςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θετικό – Αρνθτικό: Ερωτιςεισ 
ςχετικζσ με τθ ηωι των 
ςφγχρονων αγίων. 

Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ευαγγελιςμόσ.  Nα ερμθνεφουν τθ 
ςθμαςία τθσ λζξθσ 
«Ευαγγελιςμόσ» για 
τουσ χριςτιανοφσ. 
 

 Να περιγράφουν τθ 
διιγθςθ του 
Ευαγγελιςμοφ τθσ 
Θεοτόκου ωσ 
ελεφκερθ επιλογι και 
εκδιλωςθ τθσ αγάπθσ 
του Θεοφ προσ τον 
άνκρωπο. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ 
διιγθςθ του Ευαγγελιςμοφ 
τθσ Θεοτόκου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ: Θ ςκθνι του 
Ευαγγελιςμοφ ςτθν 
παγκόςμια τζχνθ.   
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
«Τι ςθμαίνει θ λζξθ 
Ευαγγελιςμόσ;». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ βυηαντινι 
εικόνα του Ευαγγελιςμοφ. 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«Ευαγγελιςμόσ».  

Ο Χριςτόσ γεννιζται: Θ 
ενανκρϊπιςθ του 
Θεοφ. 

 Να περιγράφουν τα 
γεγονότα τθσ 
Γζννθςθσ του Ιθςοφ 
ςφμφωνα με τα 
βιβλικά κείμενα και 
τθν απεικόνιςι τθσ 
ςτθν τζχνθ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τα ζκιμα των 
Χριςτουγζννων ωσ 
τιμι ςτον νεογζννθτο 
Χριςτό, ςε διάφορεσ 
χϊρεσ του κόςμου. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: Το 
αγιογραφικό κείμενο τθσ 
Γεννιςεωσ του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
Οι βοςκοί αφθγοφνται και 
απαντοφν. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Γζφυρεσ μάκθςθσ μζςω 
διαδικτφου: Ο εορταςμόσ των 
Χριςτουγζννων  ςε διάφορεσ 
χϊρεσ του κόςμου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ: Θ 
απεικόνιςθ τθσ Γζννθςθσ του 
Χριςτοφ ςτθν παγκόςμια 
τζχνθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Γεννιςεωσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Κάρτεσ: Δθμιουργία και 
αποςτολι 
χριςτουγεννιάτικων καρτϊν 
ςε ιδρφματα – Σφνδεςθ με 
προτάςεισ πράξεων 
προςφοράσ προσ τον 
ςυνάνκρωπο. 

Θ Βάπτιςθ του Ιθςοφ 
Χριςτοφ. 

 Να αφθγοφνται το 
γεγονόσ τθσ Βάπτιςθσ 
του Ιθςοφ  και τθ  
φανζρωςθ τθσ Αγίασ 
Τριάδασ. 
 

 Να ςυνδζουν τθ 
Βάπτιςθ του Χριςτοφ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
 Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Βάπτιςθ.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Κοιτάηω/βρίςκω 10 
λζξεισ/επαναλαμβάνω 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

με το Μυςτιριο του 
Βαπτίςματοσ. 

(τεχνικι ζντεχνου 

ςυλλογιςμοφ):  
Ακρόαςθ τραγουδιοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Συνζντευξθ από ζναν 
άνκρωπο που ςκζφτεται να 
βαπτιςτεί χριςτιανόσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Θ Βάπτιςθ 
του Χριςτοφ.  
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε 
ναό και ςυνομιλία με τον 
ιερζα ςχετικά με τθν τζλεςθ 
του Μυςτθρίου του 
Βαπτίςματοσ. 

Ο Χριςτόσ ςυναντά 
τουσ μακθτζσ: «Ελάτε 
μαηί μου». 

 Να περιγράφουν 
τθν κλιςθ των 
δϊδεκα μακθτϊν από 
τον Ιθςοφ. 
 

 Να ςυηθτοφν για τθ 
ςχζςθ μακθτι και 
δαςκάλου μζςα από 
το παράδειγμα τθσ 
ςχζςθσ του Ιθςοφ με 
τουσ μακθτζσ Του. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
 δεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Δάςκαλοσ.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Κολάη: Οι δϊδεκα Απόςτολοι.   
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
όλοσ ςτον τοίχο: Ο ιδανικόσ 
δάςκαλοσ.   
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε 
ναό για τθν παρατιρθςθ τθσ 
εικονογράφθςθσ των δϊδεκα 
Αποςτόλων.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο/Θ 
εκπαιδευτικόσ αυτοςχεδιάηει 
υποδυόμενοσ/-θ ζναν μακθτι 
του Χριςτοφ.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
διατυπϊνουν ςε ζνα χαρτί τισ 
ςκζψεισ τουσ για τθ μακθτικι 
τουσ ιδιότθτα.   



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

71 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Αφιςτε τα παιδιά να 
ζρκουν κοντά μου».  

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία των 
ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν των 
παιδιϊν (ακωότθτα, 
εμπιςτοςφνθ, 
αγνότθτα) ςτθ ςχζςθ 
ανκρϊπου και Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Σ’ όςουσ μοιάηουν 
με τα παιδιά ανικει θ 
βαςιλεία των ουρανϊν» 
(Ματκ. 19, 14).   
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Κάρτεσ: Δθμιουργία καρτϊν 
προσ αποςτολι ςε παιδιά που 
βρίςκονται ςε κάποιο ίδρυμα. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ: Θ 
εικόνα του Χριςτοφ που 
ευλογεί τα παιδιά. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ: Ρροβλιματα 
παιδιϊν ςτον ςφγχρονο 
κόςμο.   
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Γκράφιτι: Δθμιουργία αφίςασ 
για τα δικαιϊματα των 
παιδιϊν ςτον κόςμο.    
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Τζςςερισ γωνίεσ: Ερωτιςεισ 
ςχετικά με τθ κζςθ των 
παιδιϊν ςτον κόςμο και τθ 
κζςθ τουσ βάςει τθσ 
χριςτιανικισ διδαςκαλίασ. 

 Να διαπιςτϊνουν 
ότι οι παραβολζσ 
είναι ιςτορίεσ με 
εικόνεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ που 
διδάςκουν τον 
άνκρωπο για τθ 
ςχζςθ του με τον Θεό. 
 

 Να εντοπίηουν ςτθν 
παραβολι των 
ταλάντων (Ματκ. 25, 
14-29) ότι τα 
χαρίςματα είναι δϊρα 
του Θεοφ. 
 

 Να διαπιςτϊνουν 
μζςα από τθ διιγθςθ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Θ 
παραβολι του άφρονα 
πλοφςιου (Λουκ. 12, 13-21). 
  
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Φτιάχνω ιςτορίεσ με τθν 
εικόνα: Αρχι-μζςθ-τζλοσ:  
Θ εικόνα τθσ παραβολισ των 
ταλάντων. 
  
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
Ο άφρων πλοφςιοσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τθσ  παραβολισ του 
άφρονοσ πλουςίου 
(Λουκ. 12, 13-21) ότι 
θ πλεονεξία είναι 
ανκρϊπινο ελάττωμα. 
 

 Να εντοπίηουν ςτα 
βιβλικά κείμενα τον 
τρόπο ηωισ που 
προτείνει ο Ιθςοφσ. 

προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Θ 
παραβολι των ταλάντων 
(Ματκ. 25, 14-29). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα με 
κζμα τθν παραβολι του 
άφρονα πλοφςιου. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
«παραβολι». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
«Γράφω τα χαρίςματα του 
διπλανοφ μου». 

Τα καφματα του 
Χριςτοφ. 

 Να κατανοοφν γιατί 
ο Χριςτόσ 
πραγματοποιοφςε τα 
καφματά Του. 
 

 Να εκτιμοφν το 
καφμα του γάμου τθσ 
Κανά ωσ το πρϊτο 
χρονικά από τα 
καφματα του Ιθςοφ το 
οποίο ςυνδζεται με 
το αίςκθμα χαράσ 
που ςυνοδεφει το 
μυςτιριο του γάμου. 
 

 Να ςυηθτοφν ότι  θ 
ηωι είναι δϊρο Θεοφ 
με βάςθ το καφμα  
τθσ Ανάςταςθσ τθσ 
κόρθσ του Ιαείρου 
(Μάρκ. 5, 21-24 και 
35-43). 
 

 Να ςυνδζουν τα 
καφματα του Ιθςοφ  
κατά τθ κεραπεία των 
ςωματικϊν πακιςεων 
των ανκρϊπων με τον 
νζο κόςμο που 
υποςχζκθκε, όπωσ 
αυτι φανερϊνεται 
ςτθ κεραπεία του  εκ 
γενετισ τυφλοφ (Ιω. 
9, 1-38) και του 
παράλυτου (Ιω. 5, 1-

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Ιδεοκφελλα/ςυννεφόλεξο: Το 
καφμα. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα τθσ 
ανάςταςθσ τθσ κόρθσ του 
Ιαείρου.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
Τι μπορεί να ςκζφτονται οι 
καλεςμζνοι του γάμου, όταν 
βλζπουν τον Ιθςοφ να 
ςυμμετζχει ςτθ χαρά του 
γάμου;  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: Το καφμα 
τθσ κεραπείασ του 
παράλυτου. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Ομαδικό γλυπτό: «Θ 
ανάςταςθ τθσ κόρθσ του 
Ιαείρου». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: Τι 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15). ςκζφτεται ζνασ περαςτικόσ, ο 
οποίοσ ιταν παρϊν τθ ςτιγμι 
τθσ κεραπείασ του εκ γενετισ 
τυφλοφ από τον Ιθςοφ; 

Ιερόσ Νιπτιρασ και 
Μυςτικόσ Δείπνοσ. 

 Να αναγνωρίηουν  
ότι μζςω τθσ πράξθσ 
του Ιεροφ Νιπτιρα ο 
Ιθςοφσ διδάςκει τθν 
ταπεινότθτα 
 

 Να ςυνδζουν τον 
Μυςτικό Δείπνο με το 
Μυςτιριο τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ.  

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ από το 
ευαγγελικό κείμενο για τον 
Ιερό Νιπτιρα και τον Μυςτικό 
Δείπνο. 
 
Δραςτθριότθτα ομαδοςυ-
νεργαςίασ:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ):  Εικόνεσ από 
τον Μυςτικό Δείπνο 
διαφορετικϊν τεχνοτροπιϊν. 
 

Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
Ζνασ μακθτισ του Χριςτοφ 
αφθγείται τισ ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματά του για το 
πλφςιμο των ποδιϊν από τον 
Χριςτό. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ: 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτον 
ναό και ςυηιτθςθ με τον 
ιερζα ςχετικά με το Μυςτιριο 
τθσ Θείασ Ευχαριςτίασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Εργαςία με πθλό: Ηφμωμα 
προςφόρου.  
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
Δελτίο καιροφ: Ερωτιςεισ 
ςχετικζσ με το μάκθμα. 

Θ Σταφρωςθ του 
Χριςτοφ. 

 Να αναδιθγοφνται 
τα γεγονότα τθσ 
Σταφρωςθσ του 
Χριςτοφ. 
 

 Να παρακολουκοφν 
μζςα από τα 
ευαγγελικά κείμενα 
τθν πορεία του 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Ρροβολι ταινίασ/Ακρόαςθ 
τραγουδιοφ ςχετικοφ με τθ 
Σταφρωςθ του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χριςτοφ προσ το 
Ράκοσ και τθ 
Σταφρωςθ. 

τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Θ εικόνα τθσ 
Σταφρωςθσ του Χριςτοφ.   
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι. Ζνασ περαςτικόσ 
βλζπει τον Χριςτό να 
ανεβαίνει ςτον Γολγοκά.   
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Κοιτάηω/βρίςκω 10 
λζξεισ/επαναλαμβάνω. Ο 
Χριςτόσ ςτον Σταυρό.   
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ:  
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
«Σταφρωςθ». 

Ο Χριςτόσ 
αναςταίνεται. 

 Να αφθγοφνται με 
βάςθ το ευαγγελικό 
κείμενο τθν Ανάςταςθ 
του Χριςτοφ και τα 
ςχετικά γεγονότα. 
 

 Να ςυνδζουν το 
φωσ τθσ λαμπάδασ 
που κρατάνε τθ νφχτα 
τθσ Ανάςταςθσ με το 
φωσ τθσ Ανάςταςθσ 
του Ιθςοφ, το οποίο 
φωτίηει όλθ τθν 
οικουμζνθ. 
 

 Να ςυηθτοφν ζκιμα 
του Ράςχα ςε ςχζςθ 
με τουσ 
ςυμβολιςμοφσ τθσ 
Ανάςταςθσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ από το 
ευαγγελικό κείμενο.  
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ο φφλακασ του 
Τάφου του Χριςτοφ 
περιγράφει.   
  
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου:  
«Θμζρα τθσ Λαμπρισ» του 
Διονφςιου Σολωμοφ: Ρϊσ 
ςυνδζονται οι λαμπάδεσ των 
χριςτιανϊν με τθν Ανάςταςθ 
του Χριςτοφ; 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Μετατροπι κειμζνου ςε 
τζχνθ. Αποτυπϊνουν 
καλλιτεχνικά τθν ευαγγελικι 
περικοπι τθσ Ανάςταςθσ.   
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Τι τίτλο κα ζβαηεσ; (τεχνικι 
ζντεχνου ςυλλογιςμοφ): 
Εικόνα τθσ Ανάςταςθσ του 
Χριςτοφ. 
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Ενανκρϊπιςθ 
– Χριςτόσ 

Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
Δελτίο εξόδου με τα 
ςθμαντικότερα ςθμεία του 
μακιματοσ.   

Θ Ανάλθψθ του Ιθςοφ.  Να αναδιθγοφνται 
τθν περικοπι τθσ 
Ανάλθψθσ του 
Χριςτοφ. 
 

 Να εντοπίηουν τα 
πρόςωπα που 
αναφζρονται ςτο 
βιβλικό κείμενο ςτθ 
ςκθνι τθσ Ανάλθψθσ 
ςτθν τζχνθ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ από το 
ευαγγελικό κείμενο για τθν 
Ανάλθψθ του Χριςτοφ.   
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ζνα παιδί βλζπει  
και διθγείται  τι ςυμβαίνει 
μετά τθ ςτιγμι τθσ Ανάλθψθσ 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-

τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 

ςυλλογιςμοφ): Θ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Ανάλθψθσ του 
Χριςτοφ.  
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Ρζντε π και ζνα γ: 
Επεξεργαςία τθσ ευαγγελικισ 
περικοπισ τθσ Ανάλθψθσ του 
Χριςτοφ.   
  
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ:  
Ομαδικό γλυπτό: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ τθ ςτιγμι τθσ 
Ανάλθψθσ του Χριςτοφ.   
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:  
Ρεσ μια ιςτορία: Εξιγθςε 
ςτον/ςτθ ςυμμακθτι/-τριά 
ςου τι ζμακεσ ςτο ςθμερινό 
μάκθμα.   
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ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΣΤϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ 
είναι ςε κζςθ: 

Οι μακθτζσ/-τριεσ μπορεί να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ  Αγία Γραφι 
καταγράφει τθν 
ιςτορία του 
χριςτιανιςμοφ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ διαφορά Ραλαιάσ 
και Καινισ Διακικθσ 
και τα διάφορα είδθ 
βιβλίων τθσ Αγίασ 
Γραφισ. 
 

 Να εκτιμοφν τθν 
κεντρικι κζςθ των 
κειμζνων τθσ Αγίασ 
Γραφισ ςτθν 
Εκκλθςία. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Συννεφόλεξο: «Αγία Γραφι». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Ιςτοεξερεφνθςθ: Βίντεο με το 
αποςτολικό και ευαγγελικό 
ανάγνωςμα από τθ Θεία 
Λειτουργία και Ψαλμοφσ από 
τον Πρκρο με φφλλα 
εργαςίασ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Θ Αγία Γραφι και οι 
αφθγιςεισ τθσ ωσ 
ανάγνωςμα. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Στακμοί μάκθςθσ/ Τροχιά 
μάκθςθσ: 
Ρλθροφοριακό υλικό για τα 
βιβλία τθσ Αγίασ Γραφισ, τα 
Ευαγγζλια και τουσ 
Ευαγγελιςτζσ.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Χάρτθσ εννοιϊν: 
Θ Αγία Γραφι ςτθ ηωι των 
πιςτϊν και τθσ Εκκλθςίασ. 

Θ Ρεντθκοςτι: Θ θμζρα 
ίδρυςθσ τθσ Εκκλθςίασ. 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι θ Ρεντθκοςτι 
είναι θ μζρα ίδρυςθσ 
τθσ Εκκλθςίασ του 
Χριςτοφ. 
 

 Να εντοπίηουν ςτα 
βιβλικά κείμενα και 
τθν τζχνθ τθν 
παρουςία του Αγίου 
Ρνεφματοσ ςτθν 
Ρεντθκοςτι. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 
Κείμενο με το γεγονόσ τθσ 
Ρεντθκοςτισ (ενδεικτικά το 
βιβλικό κείμενο, Ρρ. 2, 1-13) 
που αναδεικνφει τθν 
Ρεντθκοςτι ωσ τθ γενζκλια 
μζρα τθσ Εκκλθςίασ. Το 
κείμενο ςυνοδεφεται από 
φφλλο εργαςίασ με ερωτιςεισ 
που προάγουν τθν κριτικι 
ςκζψθ και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

77 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δραςτθριότθτεσ. 
 

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Το Άγιο Ρνεφμα 
ςτθν Ρεντθκοςτι. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ):  
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Ρεντθκοςτισ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Λζξεισ – Γρίφοι:  
Τα κομμάτια (λζξεισ, φράςεισ) 
του αρχικοφ κειμζνου με 
κζμα τθν Ρεντθκοςτι 
αναςυναρμολογοφνται ςτο 
αρχικό κείμενο. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Συηιτθςθ τθσ ανοιχτισ 
γυάλασ: Τι ςθμαςία ζχει για 
τον άνκρωπο θ ίδρυςθ τθσ 
Εκκλθςίασ του Χριςτοφ. 

Θ ηωι των πρϊτων 
χριςτιανϊν. 

 Να περιγράφουν 
πϊσ οι πρϊτεσ 
χριςτιανικζσ 
κοινότθτεσ αποτελοφν 
πρότυπο χριςτιανικοφ 
τρόπου ηωισ  με τθν 
αλλθλεγγφθ, τθν 
κοινοκτθμοςφνθ και 
τθν ενότθτα που τισ 
διζκρινε. 
 

 Να δίνουν 
παραδείγματα από 
τον τρόπο ηωισ των 
χριςτιανϊν ςιμερα 
ςυγκρίνοντάσ τον με 
τον τρόπο ηωισ των 
πρϊτων χριςτιανϊν. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο:  
«Πλοι ίςοι, όλοι φίλοι» 
(επιςτολι προσ Φιλιμονα). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά:   
Δίνεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-
τριεσ το κζμα «ο τρόποσ ηωισ 
των χριςτιανϊν ςιμερα» και 
γράφουν ςε χαρτάκια γνϊμεσ, 
ςκζψεισ ι ευχζσ  ςχετικά με 
αυτό. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: Το παράδειγμα των 
πρϊτων χριςτιανϊν 
προςπακεί ςιμερα να 
ακολουκιςει θ Εκκλθςία με 
το φιλανκρωπικό ζργο των 
ενοριϊν. Ρολλά περιςςότερα 
όμωσ χρειάηεται να γίνουν. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
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Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ζνασ πιςτόσ 
τθσ ενορίασ μασ 
αντιμετωπίηει ζνα ςοβαρό 
πρόβλθμα υγείασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ιςτορία με εικόνεσ: Ατομικι ι 
ομαδικι, ςφνκεςθ ςχεδίων 
και ηωγραφιϊν, για αφιγθςθ 
μιασ ιςτορίασ από τθ ηωι των 
πρϊτων χριςτιανϊν. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Συηιτθςθ τθσ ανοιχτισ 
γυάλασ: Μπορεί ο τρόποσ 
ηωισ των πρϊτων 
χριςτιανικϊν κοινοτιτων να 
εφαρμοςτεί ςιμερα; 

Θ εξάπλωςθ του 
χριςτιανιςμοφ. 

 Να εκτιμοφν τθ 
δράςθ των 
Αποςτόλων ςτθ 
διάδοςθ του 
μθνφματοσ του 
χριςτιανιςμοφ. 
 

 Να εντοπίηουν τθν 
ιεραποςτολικι δράςθ 
του Αποςτόλου 
Ραφλου μζςα από 
γεγονότα. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 
ιεραποςτολικισ 
δράςθσ του Απ. 
Ραφλου για τθν 
εξάπλωςθ τθσ 
Εκκλθςίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
Απόςτολοι, διάδοςθ του 
μθνφματοσ του 
χριςτιανιςμοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Χάρτθσ ςτον τοίχο: 
Ρλθροφορίεσ για τισ 
ιεραποςτολικζσ περιοδείεσ 
του Αποςτόλου Ραφλου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
όλοσ ςτον τοίχο:  
α) Εντόσ του περιγράμματοσ 
του Αποςτόλου Ραφλου 
αναγράφονται οι ςκζψεισ και 
τα ςυναιςκιματά του τθ 
ςτιγμι που κθρφττει ςτον 
Άρειο Ράγο ςτθν Ακινα.  
β) Εκτόσ του περιγράμματοσ 
αναγράφονται οι ςκζψεισ και 
τα ςυναιςκιματα των 
Ακθναίων ακροατϊν του. (Θ 
δραςτθριότθτα μπορεί να 
αναπτυχκεί ςε τρία ςτάδια: 
πριν, κατά τθ διάρκεια και 
μετά τθν ομιλία του Απ. 
Ραφλου.) 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 «Τι ςε κάνει να το λεσ 
αυτό;» (τεχνικι ζντεχνου 
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ςυλλογιςμοφ):  
Επεξεργαςία του ψθφιδωτοφ 
που εικονίηει το όραμα του 
Απ. Ραφλου ςτθν Τρωάδα 
(από το βιμα του Απ. Ραφλου 
ςτθ Βζροια). 

 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: 
Θ εξάπλωςθ του 
χριςτιανιςμοφ. 

 

Οι διωγμοί και οι 
μάρτυρεσ. 

 Να κυμοφνται τα 
γεγονότα ςχετικά με 
τουσ διωγμοφσ κατά 
των χριςτιανϊν. 
 

 Να δίνουν 
παραδείγματα από 
τουσ βίουσ αγίων που 
μαρτφρθςαν για τθν 
πίςτθ τουσ ςτον 
Χριςτό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Τοποκζτθςθ απζναντι ςτο 
κείμενο: 
Αποτφπωςθ με επιχειριματα 
ςτάςεων και ςκζψεων με 
κζμα τουσ διωγμοφσ 
(ενδεικτικό κείμενο: Θ ηωι 
και το μαρτφριο του αγίου 
Ιγνατίου του Θεοφόρου). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Ιδεοκφελλα/Συννεφόλεξο: 
Μάρτυρεσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Γνωρίηω/προβλθματίηομαι/εξ
ερευνϊ:  
Θ βυηαντινι εικόνα τθσ αγίασ 
Αικατερίνθσ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: 
Θ δυςκολία των χριςτιανϊν 
να ηουν διωκόμενοι ςε μια 
κοινωνία όπου επικρατοφςε θ 
ειδωλολατρία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ:  
Οι ςκζψεισ και οι 
προβλθματιςμοί ενόσ 
χριςτιανοφ ακοφγοντασ τθν 
είδθςθ ότι ο αυτοκράτορασ 
Δζκιοσ προςτάηει όλουσ τουσ 
υπθκόουσ του κράτουσ να 
προςφζρουν κυςίεσ ςτουσ 
κεοφσ τθσ ϊμθσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
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Διωγμοί, μάρτυρεσ, 
κατακόμβεσ. 

Το τζλοσ των διωγμϊν: 
Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ 
και το Διάταγμα των 
Μεδιολάνων. 

 Να αναφζρουν τθ 
ςθμαςία του 
οράματοσ του 
Μεγάλου 
Κωνςταντίνου, που 
ςυνζβαλε ςτο τζλοσ 
των διωγμϊν και ςτθν 
ταχφτερθ διάδοςθ 
του χριςτιανιςμοφ. 
 

 Να εκτιμοφν τθν 
αξία του Διατάγματοσ 
των Μεδιολάνων για 
τθν ανεξικρθςκία και 
τθ κρθςκευτικι 
ελευκερία. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Τοποκζτθςθ απζναντι ςτο 
κείμενο: 
Το Διάταγμα των 
Μεδιολάνων. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ραγωμζνθ εικόνα/δυναμικι 
εικόνα/ανίχνευςθ 
ςκζψθσ/παιχνίδι ρόλων: 
Μόλισ ανακοινϊκθκε το 
Διάταγμα των Μεδιολάνων. 
Σε μια παγωμζνθ εικόνα μια 
ομάδα μακθτϊν/-τριϊν 
εκπροςωπεί τουσ εκνικοφσ 
και μια ομάδα τουσ 
χριςτιανοφσ. Ρρϊτα 
ανιχνεφονται τα 
ςυναιςκιματα και οι ςκζψεισ 
που προκαλεί το διάταγμα 
και μετά οργανϊνεται ζνασ 
διάλογοσ μεταξφ χριςτιανϊν 
και εκνικϊν με κζμα «πϊσ κα 
αλλάξει θ κακθμερινότθτα 
των ανκρϊπων μετά  το 
διάταγμα». 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου:  
Θ ςυμβολι του οράματοσ του 
Μεγάλου Κωνςταντίνου ςτον 
τερματιςμό των διωγμϊν και 
τθν εξάπλωςθ του 
χριςτιανιςμοφ. 
 

 Ζξι ςκεπτόμενα καπζλα – 
De Bono:  
Οι ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ 
μοιράηονται ςε ομάδεσ και 
κάκε ομάδα επιλζγει ι τθσ 
ανατίκεται ζνα χρϊμα 
καπζλου. Τα μζλθ τθσ ομάδασ 
φοροφν το καπζλο και 
αρχίηουν να ςυλλογίηονται 
πάνω ςτθν απόφαςθ του 
Μεγάλου Κωνςταντίνου να 
προχωριςει ςτο Διάταγμα 
των Μεδιολάνων. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
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Ιςτοεξερεφνθςθ: 
Θ κρθςκευτικι ελευκερία 
ςτθν Ελλάδα ςιμερα (άρκρο 
13 του ελλθνικοφ 
Συντάγματοσ). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ιςτορία με εικόνεσ: Ατομικι ι 
ομαδικι, ςφνκεςθ ςχεδίων 
και ηωγραφιϊν, με ςτόχο τθν 
αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ του 
τζλουσ των διωγμϊν και τθσ 
εξάπλωςθσ του 
χριςτιανιςμοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
«όραμα». 

Οι Οικουμενικζσ 
Σφνοδοι και θ 
καταπολζμθςθ των 
αιρζςεων.  

 Να αναφζρουν ότι 
οι Οικουμενικζσ 
Σφνοδοι αποτφπωςαν 
τισ αλικειεσ τθσ 
πίςτθσ διαςϊηοντάσ 
τθν από τουσ 
κινδφνουσ τθσ 
διάςπαςθσ τθσ 
ενότθτασ λόγω των 
αιρζςεων. 
 

 Να αποςαφθνίηουν 
ότι το Σφμβολο τθσ 
Ρίςτεωσ εκφράηει 
περιλθπτικά τθν 
αυκεντικι πίςτθ των 
ορκόδοξων 
χριςτιανϊν. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο:  
«Ριςτεφω εἰσ ἕνα Θεόν». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  

 Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 
Κείμενο για τισ αιρζςεισ που 
διαταράςςουν τθν ενότθτα 
τθσ Εκκλθςίασ. Το κείμενο 
ςυνοδεφεται από φφλλο 
εργαςίασ με ερωτιςεισ που 
προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ 
και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα κάποιασ Οικουμενικισ 
Συνόδου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ: Οι 
Οικουμενικζσ Σφνοδοι 
διαςϊηουν τθν ορκόδοξθ 
χριςτιανικι πίςτθ και τθν 
Εκκλθςία από τουσ κινδφνουσ 
τθσ διάςπαςθσ. 
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Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Λζξεισ – Γρίφοι: 
Το κείμενο του «Συμβόλου 
τθσ Ρίςτεωσ» κόβεται ςε 
φράςεισ, τα κομμάτια 
ανακατεφονται και 
αναςυναρμολογοφνται ςτο 
αρχικό κείμενο. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ:  
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
καταγράφουν όςα ζμακαν, 
ζκαναν, επεξεργάςτθκαν και 
δθμιοφργθςαν. Καταγράφουν 
απορίεσ, προβλθματιςμοφσ, 
ερωτιματα και προεκτάςεισ. 

Οι εικόνεσ ςτθν 
Εκκλθςία: 
Εικονομαχία. 

 Να αναφζρουν τα 
γεγονότα τθσ 
Εικονομαχίασ που 
είχαν οδυνθρζσ 
ςυνζπειεσ ςτουσ 
κόλπουσ τθσ 
Εκκλθςίασ. 
 

 Να εκτιμοφν ότι θ 
προςκφνθςθ των 
εικόνων ςυνδζεται με 
τθν 
αυκεντικι παράδοςθ 
τθσ Εκκλθςίασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
δθμιουργοφν μία παράςταςθ 
με ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα 
ςτισ ζννοιεσ «φάςεισ 
Εικονομαχίασ», 
«επιχειριματα», «γεγονότα», 
«αναςτιλωςθ των εικόνων», 
«Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ». 
Οι ςυςχετιςμοί παριςτάνουν 
τθν οργάνωςθ αυτϊν των 
εννοιϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου:  
Τι ι ποιον ακριβϊσ 
προςκυνοφμε ςτισ εικόνεσ; 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Συηιτθςθ τθσ ανοιχτισ 
γυάλασ: 
Σε τι ωφελοφνται οι 
ορκόδοξοι χριςτιανοί με τθ 
χριςθ των εικόνων ςτθν 
Εκκλθςία; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: 
Οι ςκζψεισ και οι 
προβλθματιςμοί ενόσ 
εικονολάτρθ κατά τθν 
περίοδο τθσ Εικονομαχίασ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
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Θα ςου πω μια ιςτορία...:  
Θ προςκφνθςθ των εικόνων 
και θ Εικονομαχία. 

Ζνα λυπθρό γεγονόσ. 
Το Σχίςμα Ανατολικισ 
και Δυτικισ Εκκλθςίασ. 

 Να αφθγοφνται τα 
γεγονότα που 
οδιγθςαν ςτο Σχίςμα 
τθσ Εκκλθςίασ. 
 

 Να πλθροφορθκοφν 
για τθν φπαρξθ 
διαλόγου μεταξφ των 
Εκκλθςιϊν ςιμερα. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
Σχίςμα τθσ Εκκλθςίασ, αρχικι 
αιτία, γεγονότα, προςπάκειεσ 
για τθν επανζνωςθ των 
Εκκλθςιϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: Κείμενο για 
τα γεγονότα που οδιγθςαν 
ςτο Σχίςμα τθσ Εκκλθςίασ και 
τισ προςπάκειεσ που ζγιναν 
για τθν επανζνωςθ των 
Εκκλθςιϊν.  Το κείμενο 
ςυνοδεφεται από φφλλο 
εργαςίασ με ερωτιςεισ που 
προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ 
και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Συηιτθςθ τθσ ανοιχτισ 
γυάλασ: Τι επιπτϊςεισ είχε το 
Σχίςμα Ανατολικισ και 
Δυτικισ Εκκλθςίασ; 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ:  
Ο διάλογοσ μεταξφ 
ορκοδόξων και κακολικϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: 
Οι ςκζψεισ και οι 
προβλθματιςμοί ενόσ  
χριςτιανοφ κατά τθν περίοδο 
του Σχίςματοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Μεςοςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«Σχίςμα». 

Θ ιεραποςτολι τθσ 
Εκκλθςίασ ςτουσ 
Σλάβουσ: Κφριλλοσ και 
Μεκόδιοσ. 

 Να περιγράφουν το 
διπλό ζργο  των αγίων 
Κυρίλλου και 
Μεκοδίου που αφορά 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: Κείμενο για 
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τον εκχριςτιανιςμό 
και τθν ανάπτυξθ του 
πολιτιςμοφ των 
Σλάβων. 
 

 Να εξθγοφν τον 
ςεβαςμό που 
επζδειξαν προσ τον 
πολιτιςμό των 
Σλάβων οι άγιοι 
Κφριλλοσ και 
Μεκόδιοσ κατά τθν 
ιεραποςτολικι τουσ 
δράςθ. 

τθν ιεραποςτολικι δράςθ των 
αγίων Κυρίλλου και 
Μεκοδίου. Το κείμενο 
ςυνοδεφεται  από φφλλο 
εργαςίασ με ερωτιςεισ που 
προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ 
και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ:  
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου:  
Το διπλό ζργο των αγίων 
Κυρίλλου και Μεκοδίου κατά 
τθν ιεραποςτολικι τουσ 
δράςθ ςτουσ Σλάβουσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου:  
Δελτίο καιροφ: Ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων όςον αφορά 
ζννοιεσ ι γεγονότα, ζκφραςθ 
βακμοφ κατανόθςθσ ι 
προβλθματιςμοφ από τθν 
ιεραποςτολικι δράςθ των 
αγίων Κυρίλλου και 
Μεκοδίου. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Χάρτθσ ςτον τοίχο: Οι 
περιοχζσ που άςκθςαν το 
ιεραποςτολικό τουσ ζργο οι 
άγιοι Κφριλλοσ και Μεκόδιοσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Γνϊμεσ, ςκζψεισ ι ευχζσ για 
τθν ιεραποςτολι ςτα χρόνια 
των αγίων Κυρίλλου και 
Μεκοδίου και τθ ςθμερινι 
εποχι. 

Τα Ρατριαρχεία ωσ 
παρουςία τθσ 
ορκοδοξίασ ςτον 
ςφγχρονο κόςμο. 

 Να εντοπίηουν τθ 
γεωγραφικι 
κατανομι των 
Ρατριαρχείων και τον 
ρόλο τουσ ςτθ ηωι 
των πιςτϊν ςτθν 
περιοχι τουσ. 
 

 Να περιγράφουν 
τον πνευματικό ρόλο 
του Οικουμενικοφ 
Ρατριαρχείου ςτθ ηωι 
των πιςτϊν ςιμερα. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ):  
Τα Ρατριαρχεία και θ 
γεωγραφικι τουσ κζςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ιςτοεξερευνιςεισ: Εντοπιςμόσ 
των Ρατριαρχείων μζςω του 
λογιςμικοφ Google Earth και 
περιιγθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ 
τουσ. 
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Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: 
Το Οικουμενικό Ρατριαρχείο 
ςιμερα μαρτυρά τθν ενότθτα 
τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ 
ςτον ςφγχρονο κόςμο. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου:  
Ο ρόλοσ των Ρατριαρχείων 
ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τα 
προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Στακμοί μάκθςθσ/Τροχιά 
μάκθςθσ:  
Ρλθροφοριακό υλικό για τα 
Ρατριαρχεία και  τισ δράςεισ 
τουσ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Κολάη: Εικόνεσ από τισ 
δράςεισ των Ρατριαρχείων. 

Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία 
ςτουσ χρόνουσ τθσ 
Οκωμανικισ 
Αυτοκρατορίασ: Οι 
Νεομάρτυρεσ. 

 Να αναφζρουν 
παραδείγματα που 
φανερϊνουν τον 
ςθμαντικό και 
ενωτικό ρόλο του 
Οικουμενικοφ 
Ρατριαρχείου κατά 
τουσ χρόνουσ τθσ 
Οκωμανικισ 
Αυτοκρατορίασ. 
 

 Να ερμθνεφουν τθ 
ςθμαςία τθσ 
μαρτυρικισ κυςίασ 
των νεομαρτφρων 
ςτθν ενίςχυςθ  τθσ 
χριςτιανικισ πίςτθσ 
των υπόδουλων 
Ελλινων. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Σφγκριςθ κειμζνων: Σφγκριςθ 
των βίων δφο νεομαρτφρων 
(π.χ. του αγίου Ακαναςίου 
του Κουλακιϊτθ και τθσ αγίασ 
Ακυλίνασ Φιλοκζθσ τθσ 
Ηαγκλιβερινισ) και 
εντοπιςμόσ των κοινϊν 
ςθμείων που τουσ 
κατατάςςουν ςτουσ 
νεομάρτυρεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Ιςτοεξερεφνθςθ: Ο ρόλοσ 
του Οικουμενικοφ 
Ρατριαρχείου κατά τουσ 
χρόνουσ τθσ Οκωμανικισ 
αυτοκρατορίασ. 
 

 Συνεργατικι 
ςυναρμολόγθςθ: 
Θ προσ διερεφνθςθ ζννοια «Ο 
άγιοσ Κοςμάσ ο Αιτωλόσ, ο 
νεομάρτυρασ τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ» διαιρείται ςε 
υποενότθτεσ: 
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1) οι διδαχζσ του, 2) οι 
περιοχζσ όπου δίδαξε, 3) θ 
ίδρυςθ ςχολείων, 4) το 
μαρτυρικό του τζλοσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ:  
Οι ςκζψεισ και οι 
προβλθματιςμοί ενόσ 
υπόδουλου χριςτιανοφ μετά 
τον μαρτυρικό κάνατο ενόσ 
νεομάρτυρα. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ζνασ 
νεομάρτυρασ προςπακεί να 
εμψυχϊςει τουσ υπόδουλουσ 
Ζλλθνεσ να αντιμετωπίςουν 
τισ ενζργειεσ των Οκωμανϊν 
για τον εξιςλαμιςμό τουσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Αντιλαμβάνομαι/γνωρίηω/ 
φροντίηω (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Νεομάρτυρασ 
με διϊκτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ:   
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«Νεομάρτυρασ». 

Τα μοναςτιρια ωσ 
κοινότθτεσ αγάπθσ και 
προςφοράσ. 

 Να περιγράφουν τθ 
ηωι των μοναχϊν ςτα 
μοναςτιρια. 
 

 Να εκτιμοφν τον 
πολλαπλό ρόλο των 
μοναςτθριϊν ςτθν 
κοινωνία (κοινωνικό, 
πνευματικό, 
πολιτιςτικό). 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ρροβολι ταινίασ: Σθμαντικοί 
μοναςτθριακοί τόποι ςτθν 
Ελλάδα (Μετζωρα, Άγιο 
Προσ). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Ζνα μοναςτιρι 
που επιςκζφτθκα. 
 

 Ιςτοεξερευνιςεισ: Εικόνεσ 
από τθν κακθμερινι ηωι ςε 
ζνα μοναςτιρι του τόπου 
μου. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ – Εξωτερικόσ 
κφκλοσ: Μοναχοί –
Ρροςκυνθτζσ. 
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Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επίλυςθ προβλιματοσ:  
Ανιδιοτελισ πνευματικι και 
υλικι προςφορά  των 
μοναςτθριϊν ςε ανκρϊπουσ 
που αντιμετωπίηουν 
δυςκολίεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ μια εικόνα: 
Ζνασ μοναχόσ προςεφχεται. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Κολάη: Σκθνζσ από τθ ηωι των 
μοναχϊν. 

Οι ιεροί ναοί ωσ τόποι 
λατρείασ του Θεοφ. 

 Να περιγράφουν 
τα βαςικά 
μζρθ του ορκόδοξου 
χριςτιανικοφ ναοφ.  
 

 Να προςδιορίηουν 
τον ορκόδοξο 
χριςτιανικό ναό ωσ 
τόπο λατρείασ του 
Θεοφ και ζνωςθσ των 
πιςτϊν ςε κοινωνία 
αγάπθσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ρροβολι ταινίασ: Ρεριιγθςθ 
ςε ζναν  ορκόδοξο 
χριςτιανικό ναό. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Οπτικοποίθςθ: Κάτοψθ ενόσ 
ορκόδοξου χριςτιανικοφ 
ναοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ρροςωπικά βιϊματα από 
ςυμμετοχι ςε ιερζσ 
ακολουκίεσ (βάπτιςθ, γάμο 
κ.ά.). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Συνζντευξθ: Ρροετοιμαςία 
ερωτιςεων ςε ομάδεσ με 
κζμα ποιεσ λατρευτικζσ 
πράξεισ γίνονται ςτον ναό και 
ςε ποια μζρθ του ναοφ και 
γιατί, το ιερό και θ λειτουργία 
του κ.ά.  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ραγωμζνθ εικόνα:  
Ριςτοί ςτον ορκόδοξο 
χριςτιανικό ναό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 

 ΑΒΓ: Λίςτα με λζξεισ ι 
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μικρζσ φράςεισ που 
ςχετίηονται με τα μζρθ του 
ιεροφ ναοφ. 
 

 Επιτόπια μελζτθ ηθτιματοσ: 
Επίςκεψθ ςτθν εκκλθςία τθσ 
ενορίασ. 

Ορκόδοξθ χριςτιανικι 
τζχνθ: Οι εικόνεσ, 
ζκφραςθ τθσ πίςτθσ. 

 Να εντοπίηουν ςε 
ζργα τθσ ορκόδοξθσ 
χριςτιανικισ τζχνθσ 
αναπαραςτάςεισ και 
ςφμβολα τθσ 
ορκόδοξθσ 
χριςτιανικισ πίςτθσ 
και λατρευτικισ ηωισ 
τθσ Εκκλθςίασ. 
 

 Να παρατθροφν τθ 
κζςθ των βυηαντινϊν 
εικόνων ςε ζναν ιερό 
ναό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ:  
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο:  
«Οι εικόνεσ είναι βιβλία των 
αγραμμάτων». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): Καταγραφι 
ςυμβόλων και προςϊπων ςε 
βυηαντινζσ εικόνεσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ εικόνεσ από 
το Δωδεκάορτο. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ: 
Ρροετοιμαςία ερωτιςεων 
ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ 
φκοράσ και τθσ ςυντιρθςθσ 
μιασ παλιάσ βυηαντινισ 
εικόνασ, οι οποίεσ 
απευκφνονται ςε ζναν 
αγιογράφο. 
 
Δραςτθριότθτα παιχνιδιοφ:  
Στακμοί μάκθςθσ/ Τροχιά 
μάκθςθσ: 
Οι ςτακμοί μάκθςθσ 
περιζχουν πλθροφοριακό 
υλικό για τα ακόλουκα 
κζματα: «θ Κρθτικι ςχολι», 
«θ Μακεδονικι ςχολι», «θ 
ςφγχρονθ αγιογραφία, οι 
ςφγχρονοι αγιογράφοι», «θ 
ςυντιρθςθ παλιϊν 
βυηαντινϊν εικόνων». 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία: Θ 
αγαπθμζνθ μου βυηαντινι 
εικόνα. 
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Ορκόδοξθ χριςτιανικι 
τζχνθ: Βυηαντινι 
μουςικι και φμνοι. 

 Να εντοπίηουν ςε 
φμνουσ τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
βυηαντινισ μουςικισ. 
 

 Να 
αναγνωρίηουν ότι οι 
κρθςκευτικοί φμνοι 
είναι ζνασ τρόποσ 
ζκφραςθσ τθσ 
λατρείασ και τθσ 
αγάπθσ του 
ανκρϊπου προσ τον 
Θεό. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ):  
Είδθ εκκλθςιαςτικισ 
μουςικισ – Υμνογράφοι. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου:  
Ακρόαςθ φμνων με κείμενο 
και κατάταξι τουσ ςε 
κατθγορίεσ ανάλογα με το 
κζμα τουσ (δοξολογία, 
ευχαριςτία, παράκλθςθ). 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ:  
Ρροετοιμαςία ερωτιςεων 
ςχετικά με τα είδθ και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
βυηαντινισ μουςικισ, οι 
οποίεσ απευκφνονται ςε ζναν  
ψάλτθ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επίλυςθ προβλιματοσ: Στθ 
βυηαντινι μουςικι δεν 
μπορϊ να χρθςιμοποιιςω 
μουςικά όργανα.  
(Θ βυηαντινι μουςικι κεωρεί 
τθν ανκρϊπινθ φωνι το 
τελειότερο όργανο για τθν 
ψαλμωδία ςτθ κεία λατρεία). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Κοιτάηω/βρίςκω 10 
λζξεισ/επαναλαμβάνω 
(τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ):  
Οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν ζναν 
φμνο. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Οι μακθτζσ/-τριεσ γράφουν 
φράςεισ προσ τον Χριςτό, τθν 
Ραναγία ι κάποιον άγιο 
εκφράηοντασ δοξολογία, 
ευχαριςτία ι και παράκλθςθ. 

Θ Θεία Λειτουργία, το 
κζντρο τθσ ορκόδοξθσ 
λατρείασ. 

 Να εντοπίηουν ςτθ 
δομι τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ 
αποτυπϊςεισ τθσ 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ):  
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ηωισ του Χριςτοφ από 
τθ Γζννθςι Του ωσ 
τθν Ανάςταςι Του. 
 

 Να απαρικμοφν τα 
ουράνια και τα 
επίγεια ςτοιχεία που 
είναι παρόντα κατά 
τθν τζλεςθ τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ. 

Τα μζρθ τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βρίςκω τα κομμάτια:  
Ζνα κείμενο που παρουςιάηει 
τθ δομι τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ κόβεται ςε μικρά 
κομμάτια και γίνεται 
επαναςυναρμολόγθςθ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ:  
Οι ςκζψεισ και οι 
προβλθματιςμοί των 
ορκόδοξων χριςτιανϊν που 
ςυμμετζχουν ςτθ Θεία 
Λειτουργία. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ: 
Ρροετοιμαςία ερωτθμάτων 
ςχετικϊν με τθ Θεία 
Λειτουργία που απαςχόλθςε 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (π.χ. 
Θ παρακολοφκθςθ μζςω του 
ραδιοφϊνου ι τθσ 
τθλεόραςθσ τθσ τζλεςθσ τθσ 
Θείασ Λειτουργίασ κεωρείται 
παρουςία ςε αυτιν;).  
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο:  
«Λάβετε, φάγετε, τοφτο μου 
εςτι το Σϊμα. Ρίετε εξ αυτοφ 
πάντεσ, τοφτο εςτί το Αίμα 
μου». («Λάβετε, φάτε, τοφτο 
είναι το ςϊμα μου. Ριείτε 
όλοι από αυτό, γιατί τοφτο 
είναι το αίμα μου»). 
 

 Στακμοί μάκθςθσ/Τροχιά 
μάκθςθσ: Ρλθροφοριακό 
υλικό για τθ δομι τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ, τθν αποτφπωςθ 
τθσ ηωισ του Χριςτοφ ςτθ 
Θεία Λειτουργία, τα ουράνια 
και τα επίγεια ςτοιχεία που 
είναι παρόντα κατά τθν 
τζλεςθ τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ. 
 
Δραςτθριότθτα 
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Εκκλθςία – 
Λατρεία – 
Αγία Γραφι 

αξιολόγθςθσ:   

 Τζςςερισ γωνίεσ:  Κάκε 
γωνία τθσ τάξθσ με κριτιριο 
μια απάντθςθ ςτο  ερϊτθμα 
«Ροια ςτοιχεία (ουράνια και 
επίγεια) είναι παρόντα κατά 
τθν τζλεςθ τθσ Θείασ 
Λειτουργίασ;». 

 

 ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«Λειτουργία». 

Γιορτζσ τθσ 
ορκοδοξίασ. 

 Να διακρίνουν τα 
είδθ των χριςτιανικϊν 
εορτϊν (δεςποτικζσ, 
κεομθτορικζσ, γιορτζσ 
αγίων). 
 

 Να ςυνδζουν τισ 
χριςτιανικζσ γιορτζσ 
με τθν παράδοςθ και 
τα ικθ και ζκιμα του 
τόπου τουσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
Χριςτιανικζσ εορτζσ – 
Κατθγοριοποίθςι τουσ ςε 
δεςποτικζσ, κεομθτορικζσ, 
γιορτζσ αγίων. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ιςτοεξερεφνθςθ: Εντοπίηουν 
πολιοφχουσ αγίουσ μεγάλων 
πόλεων τθσ Ελλάδοσ. 
  
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου: 
Το πανθγφρι τθσ ενορίασ μασ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Επίλυςθ προβλιματοσ: Γιατί 
δεν ζχουν όλεσ οι γιορτζσ τθσ 
ορκοδοξίασ ςτακερι 
θμερομθνία εορταςμοφ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Θμερολόγιο: Εμπλουτίηεται 
κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ 
χρονιάσ. Μπορεί να 
περιλαμβάνει κρθςκευτικζσ 
γιορτζσ, ονομαςτικζσ γιορτζσ 
μακθτϊν/-τριϊν. 
Συνοδεφεται από βαςικζσ 
πλθροφορίεσ και εικόνεσ του 
εορταςμοφ, θκϊν και εκίμων. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Μεςοςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«γιορτζσ». 

Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 

Τα καφματα του 
Χριςτοφ: Ραράκυρα 
ςτθ Βαςιλεία του 

 Να αφθγοφνται 
καφματα του 
Χριςτοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα: Θαφματα του 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεοφ.  

 Να κατανοοφν πωσ 
τα καφματα του 
Χριςτοφ φανερϊνουν 
ότι ο κόςμοσ τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ 
είναι κόςμοσ χωρίσ 
αρρϊςτιεσ, κλίψθ και 
πόνο. 

Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ βυηαντινζσ 
εικόνεσ με καφματα του 
Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθλό ερζκιςμα: «Τα 
καφματα του Χριςτοφ: 
παράκυρα ςτθ Βαςιλεία του 
Θεοφ». 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Χιονοςτιβάδα: 
Θαφματα κατά τθ ςθμερινι 
εποχι ςτθν Ορκόδοξθ 
Εκκλθςία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
όλοσ ςτον τοίχο: Ζνασ 
άνκρωποσ που κεραπεφτθκε 
από τον Χριςτό. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία...: Ζνα 
καφμα του Χριςτοφ. 

Οι παραβολζσ: Θ 
διδαςκαλία του 
Χριςτοφ για τθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ παραβολζσ 
ωσ ζνα  από τα μζςα 
διδαςκαλίασ που 
χρθςιμοποιοφςε ο 
Χριςτόσ για να 
καταδείξει εικόνεσ 
από τθ ηωι ςτθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 
 

 Να περιγράφουν τθ 
ηωι ςτον κόςμο τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ 
χρθςιμοποιϊντασ 
εικόνεσ που 
παρακζτει ο Ιθςοφσ 
ςτισ παραβολζσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αινίγματα (κουίη): Οι 
παραβολζσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ξεφυλλίηοντασ τθ Βίβλο: 
Ανάγνωςθ παραβολϊν και 
ςκζψεισ πάνω ςε αυτζσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: Θ Βαςιλεία του Θεοφ 
ςε ςυγκεκριμζνεσ παραβολζσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ: 
Ρρόςωπα των παραβολϊν (Ο 
ςπορζασ, ο πλοφςιοσ κ.λπ.). 
  
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα με τθ λζξθ 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«παραβολι». 

Οι Μακαριςμοί: Θ 
διδαςκαλία του 
Χριςτοφ για τθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 

 Να αναφζρουν τα 
χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα όςων 
κεωροφνται 
πραγματικά 
ευτυχιςμζνοι 
ςφμφωνα με τουσ 
Μακαριςμοφσ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι οι Μακαριςμοί 
είναι θ διδαςκαλία 
του Χριςτοφ, θ οποία 
αφορά τον τρόπο 
ηωισ που ακολουκεί 
ζνασ χριςτιανόσ για 
να ειςζλκει ςτθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: Κείμενο ςτο 
οποίο αναφζρονται τα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 
όςων κεωροφνται 
πραγματικά ευτυχιςμζνοι 
ςφμφωνα με τουσ 
Μακαριςμοφσ (π.χ. το βιβλικό 
κείμενο Μτ. 5,3-12). Το 
κείμενο ςυνοδεφεται από 
φφλλο εργαςίασ με ερωτιςεισ 
που προάγουν τθν κριτικι 
ςκζψθ και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου: Καταγραφι 
ςε μια ςτιλθ 
ενεργειϊν/πράξεων που 
φζρνουν ςφντομθ 
χαρά/ενκουςιαςμό και ςε μια 
δεφτερθ ςτιλθ 
ενεργειϊν/πράξεων που 
φζρνουν μακρόχρονθ 
ευτυχία. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: 
Συμπεριφορζσ των ανκρϊπων 
που οδθγοφν ςτθ Βαςιλεία 
του Θεοφ. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Κάρτεσ: Φράςεισ από τουσ 
Μακαριςμοφσ γράφονται ςε 
χαρτόνι και ςτολίηονται 
καλλιτεχνικά.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Επικαιροποίθςθ κειμζνων: 
Ρροτάςεισ ςυμπεριφορϊν με 
βάςθ τουσ Μακαριςμοφσ που 
κα κάνουν τθ ηωι ςτο 
ςχολείο, το ςπίτι και τθν 
κοινωνία γενικότερα 
καλφτερθ. 

Θ Μεταμόρφωςθ του 
Χριςτοφ: Το όραμα για 

 Να περιγράφουν το Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τθ Βαςιλεία του Θεοφ.  γεγονόσ τθσ 
Μεταμόρφωςθσ του 
Χριςτοφ ςτο όροσ 
Θαβϊρ. 
 

 Να εντοπίηουν μζςα 
από βυηαντινζσ 
εικόνεσ τθ φανζρωςθ 
τθσ δόξασ του 
Χριςτοφ ωσ εικόνα τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ. 

Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Το 
γεγονόσ τθσ Μεταμόρφωςθσ 
μζςα από το βιβλικό κείμενο 
(Ματκ.  17, 1-9). 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Μεταμόρφωςθσ 
του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Θ ηωι μασ κοντά 
ςτον Χριςτό γίνεται φωτεινι 
και χαροφμενθ, αλλάηει, 
μεταμορφϊνεται. Θ καρδιά 
γεμίηει χαρά και αγαλλίαςθ». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Θμερολόγιο: Καταγραφι ςτο 
θμερολόγιο τάξθσ του 
γεγονότοσ τθσ 
Μεταμόρφωςθσ  (μικρό 
κείμενο και φωτογραφίεσ). 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Θα ςου πω μια ιςτορία...: Θ 
δόξα του Θεοφ, όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτο 
ευαγγελικό κείμενο και τθ 
βυηαντινι εικόνα τθσ 
Μεταμόρφωςθσ του Χριςτοφ. 

Θ Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ: Το 
χαρμόςυνο μινυμα. 

 Να αναγνωρίηουν 
το κζμα τθσ ηωισ ωσ 
δϊρο και τον κάνατο 
ωσ πζραςμα. 
 

 Να κατανοοφν ότι θ 
Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ φανερϊνει 
τθν αιϊνια ηωι που 
επικρατεί ςτον 
καινοφριο κόςμο τθσ 
Βαςιλείασ του Θεοφ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Αφιγθςθ ιςτοριϊν: Τα 
γεγονότα λίγο πριν και λίγο 
μετά τθν Ανάςταςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ): 
Ραρατθρϊντασ τθ βυηαντινι 
εικόνα τθσ Ανάςταςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Ράςχα ςθμαίνει 
πζραςμα». 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
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Βαςιλεία του 
Θεοφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Συνικωσ μετά τον κάνατο 
ενόσ αγαπθμζνου προςϊπου 
επικρατεί υπερβολικι κλίψθ. 
Είναι δικαιολογθμζνθ αυτι θ 
υπερβολικι κλίψθ μετά το 
ελπιδοφόρο μινυμα τθσ 
Ανάςταςθσ του Χριςτοφ; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ραγωμζνθ εικόνα/Δυναμικζσ 
εικόνεσ:  
Θ ςυνάντθςθ των 
Μυροφόρων με τουσ μακθτζσ 
του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Ζνασ από τουσ 
ωμαίουσ φρουροφσ του 
τάφου του Χριςτοφ αφθγείται 
το γεγονόσ τθσ Ανάςταςθσ. 

Οι άγγελοι: Οι 
ουράνιεσ υπάρξεισ 
κοντά ςτον Θεό. 

 Να περιγράφουν 
περιςτατικά 
εμφάνιςθσ αγγζλων 
όπωσ καταγράφονται 
ςτα βιβλικά κείμενα. 
 

 Να εντοπίηουν 
μορφζσ αγγζλων ςε 
βυηαντινζσ εικόνεσ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα: Άγγελοι. 

 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Ξεφυλλίηοντασ τθ Βίβλο: 
Ρεριςτατικά εμφάνιςθσ 
αγγζλων. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Βλζπω/ιςχυρίηομαι/αναρω-
τιζμαι (τεχνικι ζντεχνου 
ςυλλογιςμοφ: Ραρατθρϊντασ 
βυηαντινζσ  εικόνεσ με 
αναπαραςτάςεισ αγγζλλων 
(Ευαγγελιςμοφ, Γζννθςθσ, 
Βάπτιςθσ, Ανάςταςθσ κ.ά.). 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ραγωμζνθ εικόνα: Οι άγγελοι 
ςτθ Γζννθςθ του Χριςτοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Βρεσ τον τίτλο που ταιριάηει: 
Δίνουν τίτλουσ ςε βυηαντινζσ 
εικόνεσ όπου αναπαρίςτανται 
άγγελοι. 

Τα Μυςτιρια τθσ 
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ: 
θ είςοδοσ ςτθ Βαςιλεία 
του Θεοφ. 

 Να αναφζρουν το 
νερό, το λάδι, το 
μφρο, τον άρτο και το 
κραςί ωσ τα υλικά 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα: Τα Μυςτιρια τθσ 
Εκκλθςίασ. 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

96 |  Θρησκευτικά Δημοτικοφ  

 

 

Βαςιλεία του 
Θεοφ 

ςτοιχεία που 
χρθςιμοποιοφνται 
κατά τθν τζλεςθ των 
Μυςτθρίων. 
 
 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςυμβολικι 
ςθμαςία των 
Μυςτθρίων ωσ ιερζσ 
ακολουκίεσ, κατά τισ 
οποίεσ οι πιςτοί 
μετζχουν ςτθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 

 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ζνα  Μυςτιριο τθσ Εκκλθςίασ 
ςτο οποίο ςυμμετείχα. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ: 
Ερωτιςεισ προσ τον ιερζα τθσ 
ενορίασ (ςχετικά με τα υλικά 
ςτοιχεία που 
χρθςιμοποιοφνται ςτα 
Μυςτιρια, τθν προετοιμαςία 
ςυμμετοχισ ςε αυτά κ.λπ.). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου:  
«Ροια είναι θ ςτάςθ των 
πιςτϊν κατά τθν 
παρακολοφκθςθ ενόσ 
Μυςτθρίου;». 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Στακμοί μάκθςθσ/Τροχιά 
μάκθςθσ: Κάκε ςτακμόσ 
παρζχει πλθροφορίεσ για ζνα 
Μυςτιριο τθσ Εκκλθςίασ και 
τθ ςυμβολικι του ςθμαςία ωσ 
ιερι ακολουκία, κατά τθν 
οποία οι πιςτοί μετζχουν  ςτθ 
Βαςιλεία του Θεοφ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Χάρτθσ εννοιϊν 
(εννοιολογικόσ χάρτθσ): 
Μυςτιρια – Υλικά ςτοιχεία  – 
Συμβολιςμοί ςε κάκε 
Μυςτιριο. 

Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ ςυμμετοχι των 
πιςτϊν ςτα Μυςτιρια. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςυνζχεια τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ ςτθν 
Εκκλθςία από τον 
Μυςτικό Δείπνο μζχρι 
ςιμερα.  
 

 Να γνωρίηουν ότι 
με το Βάπτιςμα και το 
Χρίςμα οι άνκρωποι 
γίνονται ορκόδοξοι 
χριςτιανοί και 
δζχονται πάνω τουσ 
τα χαρίςματα του 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Εφαρμογζσ, Ψθφιακζσ 
πλατφόρμεσ:  
Ρροβολι ςυλλογισ 
ψθφιακϊν εικόνων (π.χ. 
βυηαντινι αγιογραφία του 
Μυςτικοφ Δείπνου, εικόνεσ 
από νωπογραφίεσ που 
αναπαριςτοφν τθν τζλεςθ τθσ 
Θείασ Ευχαριςτίασ ςτισ 
κατακόμβεσ και φωτογραφίεσ 
από τθν τζλεςθ του 
Μυςτθρίου τθσ Θείασ 
Ευχαριςτίασ ςτθ ςθμερινι 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγίου Ρνεφματοσ. εποχι ςε διάφορα μζρθ). 
 

Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Στακμοί μάκθςθσ/Τροχιά 
μάκθςθσ:  
Τα Μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ 
(γενικά), θ Θεία Ευχαριςτία, 
το Βάπτιςμα και το Χρίςμα. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Σιωπθρό ερζκιςμα με 
κείμενο: «Ὅςοι εἰσ Χριςτὸν 
ἐβαπτίςκθτε, Χριςτὸν 
ἐνεδφςαςκε» (Γαλ. γϋ23- δϋ5) 
(Πςοι ζχετε βαπτιςκεί ςτο 
όνομα του Χριςτοφ 
εφορζςατε τον Χριςτό και 
ενωκικατε με Αυτόν). 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Ζνασ πιςτόσ 
προετοιμάηεται για να 
ςυμμετάςχει ςτθ Θεία 
Ευχαριςτία. 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Οι πιςτοί 
ςτθ Θεία Ευχαριςτία. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«Βάπτιςθ». 

Ηωι με αγάπθ.  Να περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
αγάπθσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτον 
«Φμνο τθσ αγάπθσ» 
του Αποςτόλου 
Ραφλου (Ρροσ 
Κορινκίουσ Αϋ 
Επιςτολι). 
 

 Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
ανιδιοτελοφσ 
προςφοράσ και 
ευςπλαχνίασ προσ τον 
ςυνάνκρωπο ωσ 
ζνδειξθ αγάπθσ μζςα 
από καταγραφζσ ςε 
βιβλικά κείμενα και 
βίουσ αγίων. 
 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ρροβολι ταινίασ/Ακρόαςθ 
τραγουδιοφ:  
«Δϊςε αγάπθ ς’ όλον τον 
κόςμο» Ερμθνεία: Μοναχι 
Γαβριθλία. Δίνονται οι ςτίχοι 
ςε φωτοτυπία μαηί με λίγα 
ςτοιχεία για το τραγοφδι. 
Μετά τθν ακρόαςθ 
ακολουκοφν ερωτιςεισ 
ανάλυςθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Χιονοςτιβάδα: Τρόποι με τουσ 
οποίουσ εκδθλϊνουμε τθν 
αγάπθ μασ προσ τουσ γονείσ, 
τα αδζλφια ι τουσ φίλουσ 
μασ. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να παρουςιάηουν 
προςωπικζσ εμπειρίεσ 
προςφοράσ αγάπθσ. 

 Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιρά-
ςου: Βρείτε ςτον «Φμνο τθσ 
αγάπθσ» του Αποςτόλου 
Ραφλου (Ρροσ Κορινκίουσ Α’ 
Επιςτολι) τα γνωρίςματα τθσ 
αγάπθσ. Από ποια πράγματα 
ι ςτοιχεία τθσ ηωισ είναι 
ανϊτερθ; 
 

 Ανακριτικι καρζκλα ι 
καρζκλα των αποκαλφψεων: 
Στθν παραβολι του 
άςπλαχνου οφειλζτθ που 
αναφζρεται ςτθν ευςπλαχνία 
ωσ ζμπρακτθ ζκφραςθ 
αγάπθσ, ο βαςιλιάσ κάκεται 
ςτθν ανακριτικι καρζκλα και 
οι μακθτζσ/-τριεσ  κάνουν 
ερωτιςεισ ςχετικά με τθν 
απόφαςι του να πουλθκοφν 
ο δοφλοσ και θ οικογζνειά του 
για να ξεπλθρωκεί το χρζοσ 
του δοφλου. Οι μακθτζσ/-
τριεσ κάνουν ερωτιςεισ ςτον 
βαςιλιά και για το 
ενδεχόμενο να ςπλαχνιςτεί 
τον δοφλο του και να δείξει 
ζμπρακτθ αγάπθ προσ τον 
ςυνάνκρωπο. Θ ίδια  τεχνικι 
κα ακολουκθκεί και για τον 
δοφλο που φζρεται ςκλθρά 
ςτον ςφνδουλό του. 

 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Ρζντε π και ζνα γ: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται ςε 
ομαδοςυνεργαςία να 
διερευνιςουν και να 
κατανοιςουν το εξισ ηιτθμα: 
Θ δυςκολία οριςμζνων 
ανκρϊπων να προςφζρουν 
ανιδιοτελϊσ προσ τον 
πλθςίον που ζχει ανάγκθ. 
(Οριςμζνοι άνκρωποι 
αρνοφνται να ακολουκιςουν 
τα παραδείγματα των αγίων 
για ανιδιοτελι προςφορά 
προσ τον πλθςίον ωσ ζνδειξθ 
αγάπθσ. Δυςκολεφονται να 
χαρίςουν αντικείμενα που δε 
χρθςιμοποιοφν ςε 
ανκρϊπουσ που είναι ςε 
δφςκολθ οικονομικι 
κατάςταςθ και τα ζχουν 
ανάγκθ.) 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Αινίγματα (κουίη): Δίνονται 
περιγραφζσ για πρόςωπα και 
γεγονότα (βιβλικά ι 
ιςτορικά), τα οποία είναι 
παραδείγματα ανιδιοτελοφσ 
προςφοράσ προσ τον 
ςυνάνκρωπο ωσ ζνδειξθ 
αγάπθσ και οι μακθτζσ/-τριεσ 
μαντεφουν ποια είναι.  
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Τοποκζτθςθ απζναντι ςτο 
κείμενο: Σε βιβλικό κείμενο 
(π.χ. Θ ςυνάντθςθ του 
Χριςτοφ με τον πλοφςιο νζο) 
ι ςε βίο αγίου (π.χ. αγίου 
Ιωάννθ του Ελειμονα) οι 
μακθτζσ/-τριεσ αποτυπϊνουν 
με επιχειριματα τθ ςτάςθ και 
τισ ςκζψεισ τουσ (Τι μ’ 
ενοχλεί, τι μ’ αρζςει; Ροια 
πρόταςθ μ’ αγγίηει, ποια μου 
προκαλεί αντίδραςθ;) 

Θ προςευχι και θ 
νθςτεία. 

 Να αναφζρουν τουσ 
λόγουσ για τουσ 
οποίουσ 
επικοινωνοφμε με τον 
Θεό μζςω τθσ 
προςευχισ. 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ νθςτεία ωσ 
προετοιμαςία για τθ 
ςυμμετοχι ςτθ 
Θεία Ευχαριςτία. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Επεξεργαςία κειμζνου με 
ερωτιςεισ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ:  
Κείμενο που αναφζρεται ςτθν 
προςευχι και τθ νθςτεία. Το 
κείμενο ςυνοδεφεται από 
φφλλο εργαςίασ με ερωτιςεισ 
που προάγουν τθν κριτικι 
ςκζψθ και ςυνδζονται με 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ρότε, ποφ, γιατί και πϊσ 
προςευχόμαςτε. 
 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
κφκλοσ: Αιτιματα προςευχισ. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ:  
Σκζψου/ςυηιτθςε/μοιράςου: 
Ενϊ ο Θεόσ γνωρίηει τα 
πάντα, γιατί προςευχόμαςτε; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ραγωμζνθ εικόνα/Δυναμικζσ 
εικόνεσ: Ριςτοί ςε ςτάςθ 
προςευχισ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Λζξεισ – Σκζψεισ ςτθ ςειρά: 
Γνϊμεσ, ςκζψεισ ςε ςχζςθ με 
τθν προςευχι και τθ νθςτεία. 

Μετανιϊνω και 
ςυγχωρϊ. 

 Να εντοπίηουν 
παραδείγματα 
μετάνοιασ ςε βιβλικά 
κείμενα και βίουσ 
αγίων. 
 

 Να εκτιμοφν τθ 
ςυμβολι τθσ 
μετάνοιασ και 
ςυγχϊρεςθσ για τθ 
ςυμφιλίωςθ του 
ανκρϊπου με τον 
ςυνάνκρωπό του και 
τον Θεό. 
 

 Να παρουςιάηουν 
προςωπικζσ εμπειρίεσ 
πράξεων μετάνοιασ. 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 

 Τοποκζτθςθ απζναντι ςτο 
κείμενο: Ανάγνωςθ βιβλικοφ 
κειμζνου ι κειμζνου από 
βίουσ αγίων που 
αναφζρονται ςτθ μετάνοια 
και τθ ςυγχϊρεςθ (π.χ. θ 
μετάνοια του λθςτι και θ 
ςυγχϊρεςι του από τον 
Χριςτό, Λκ. 23, 39-43)  και ςτθ 
ςυνζχεια με τθ βοικεια 
ερωτιςεων (Τι μ’ ενοχλεί, τι 
μ’ αρζςει; Ροια πρόταςθ μ’ 
αγγίηει, ποια μου προκαλεί 
αντίδραςθ;) οι μακθτζσ/-τριεσ 
αποτυπϊνουν με 
επιχειριματα τθ ςτάςθ και τισ 
ςκζψεισ τουσ. 
 

 Ιδεοκφελλα: Μετάνοια – 
Συγχϊρεςθ. 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/ μοιράςου: 
Συηιτθςθ για τισ δφο 
περιπτϊςεισ των μακθτϊν 
του Χριςτοφ: α) για τον Ρζτρο 
που αρνικθκε τον Χριςτό 
τρεισ φορζσ, μετάνιωςε και 
με τθ ηωι του αλλά και τον 
μαρτυρικό του κάνατο 
κεωρείται 
«πρωτοκορυφαίοσ» μακθτισ 
και β) για τον Ιοφδα, που –αν 
και μετάνιωςε– με τθν 
αυτοκτονία του ζχαςε τθν 
ευκαιρία να αποδείξει τθ 
μετάνοιά του. 
 

 Ιςτοεξερευνιςεισ: Θ 
μετάνοια του Ρζτρου 
(Φωτόδεντρο: 
http://photodentro.edu.gr/lor
/r/8521/6861) 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6861
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6861
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Χριςτιανικι 
ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραςτθριότθτα διαλόγου: 
όλοσ ςτον τοίχο:  
α) Εντόσ του περιγράμματοσ 
του Ηακχαίου αναγράφονται 
οι ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματά του τθ ςτιγμι 
που ςυναντά τον Χριςτό.  
β) Εκτόσ του περιγράμματοσ 
αναγράφονται οι ςκζψεισ και 
τα ςυναιςκιματα των 
ςυμπολιτϊν του Ηακχαίου. 
 
Δραςτθριότθτα επίλυςθσ 
προβλιματοσ: 
Σκζψου/ςυηιτθςε ανά 2 και 
ανά 4/μοιράςου: Ρόςεσ 
φορζσ ςυγχωροφμε; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 

 Ανίχνευςθ ςκζψθσ: Θ αξία 
τθσ μετάνοιασ και τθσ 
ςυγχϊρεςθσ ανιχνεφοντασ τθ 
ςκζψθ του μεγάλου γιου για 
τθ ςυγχϊρεςθ που ζδειξε ο 
πατζρασ του ςτον μικρό του 
αδερφό, ςτθν παραβολι του 
άςωτου υιοφ. 
 

 Χιονοςτιβάδα: Ρράξεισ 
μετάνοιασ. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
Διιγθςθ κειμζνου από άλλθ 
προοπτικι: Οι μακθτζσ/-τριεσ 
διθγοφνται βιβλικά κείμενα 
από άλλθ οπτικι (π.χ. από τθν 
οπτικι ενόσ ςυμπολίτθ του 
Ηακχαίου). 

Εμείσ και οι άλλοι.  Να περιγράφουν τθ 
ςτάςθ του Χριςτοφ 
απζναντι ςε αυτοφσ 
που αντιμετϊπιηαν 
τθν απόρριψθ 
(αςκενείσ, 
αλλόκρθςκουσ, 
οικονομικά 
εξακλιωμζνουσ). 
 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν ιςότθτα και τθν 
αδελφοςφνθ μεταξφ 
των ανκρϊπων 
ςφμφωνα με τθ 
διδαςκαλία του 
Χριςτοφ και των 

Δραςτθριότθτα άμεςθσ 
διδαςκαλίασ: 
Ιδεοκφελλα: «Ο 
ςυνάνκρωποσ». 
 
Δραςτθριότθτα 
ομαδοςυνεργαςίασ: 

 Σκζψου/γράψε/ςυηιτθςε/ 
μοιράςου: Οι μακθτζσ/-τριεσ 
διαβάηουν ςυγκεκριμζνα 
αποςπάςματα από τθ Βίβλο, 
τα οποία αναφζρουν   τθ 
ςτάςθ του Χριςτοφ απζναντι 
ςε αυτοφσ που αντιμετϊπιηαν 
τθν απόρριψθ. Γράφουν μία 
παράγραφο για κακζνα από 
αυτά. 
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Χριςτιανικι 
ηωι 

Αποςτόλων. 
 

 Να δίνουν 
παραδείγματα  άλλθ-
λεγγφθσ των 
ορκόδοξων 
χριςτιανϊν ςε όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ 
ανεξαρτιτωσ 
χρϊματοσ, φυλισ, 
εκνικότθτασ, 
κρθςκευτικότθτασ.  

 

 Κάρτεσ: Αγιογραφικά 
χωρία, αποφκζγματα αγίων/ 
κρθςκευτικϊν μορφϊν με 
κζμα  τθ ςχζςθ με τον 
«άλλον» γράφονται ςε 
χαρτόνι και ςτολίηονται 
καλλιτεχνικά (π.χ. για τθν 
ειλικρίνεια: Ματκ. 5, 33-37).  

 
Δραςτθριότθτα διαλόγου: 

 όλοσ ςτον τοίχο:  Ζνα 
προςφυγόπουλο ςτο ςχολείο. 
Μζςα ςτο περίγραμμα 
μπαίνουν οι ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματα που 
αιςκάνεται το παιδί και 
απζξω οι ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματα των 
ςυμμακθτϊν/-τριϊν του για 
αυτό. 

 

 Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ: 
Μπορείσ να αγαπάσ τον 
εχκρό ςου; 
 
Δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ/δράςθσ: 
Ραιχνίδι ρόλων: Ζνα 
Εβραιόπουλο ςϊηεται από 
μια οικογζνεια χριςτιανϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ 
Κατοχισ. Το παιδί διθγείται 
τθν ιςτορία του. 
 
Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ: 
ΑΒΓ: Ακροςτιχίδα τθσ λζξθσ 
«ςυνφπαρξθ». 

 


