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EDITORIAL
Κάθε άνοιξη η ελπίδα αναγεννιέται! Κι όσο δύσκολες ή σκοτεινές εποχές κι αν ζούμε, το 

φως της άνοιξης αναπτερώνει το ηθικό μας και μας δίνει μια νότα αισιοδοξίας! Και για να 
μην ξεχνάμε πόση ομορφιά κρύβει αυτή η εποχή ετοιμάσαμε για τους μικρούς μας φίλους 
μια άκρως χαρούμενη έκδοση με πολλές δραστηριότητες!

Για ακόμη ένα τρίμηνο συνεχίζουμε να προσφέρουμε την δωρεάν έκδοση σε κάθε 
γονιό και εκπαιδευτικό που αναζητά ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και νέες ιδέες δημιουργι-
κής απασχόλησης των παιδιών. Η έκδοση αυτή αποτελείται από 60 σελίδες και μπορείτε 
εύκολα να την «κατεβάσετε» και να την αξιοποιήσετε από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο. Και 
φυσικά μπορείτε να εκτυπώσετε όσες δραστηριότητες θέλετε. 

Όσοι από εσάς αναζητάτε κάτι περισσότερο μπορείτε τώρα με 12 ευρώ ανά έτος να 
γίνετε συνδρομητές στο scribo plus και να έχετε στο email σας υλικό 120 σελίδων για κάθε 
εποχή του έτους (4 τεύχη). Με τη μικρή αυτή συνδρομή (3 ευρώ ανά τεύχος) μας δίνετε την 
ευκαιρία να εμπλουτίσουμε το scribo με περισσότερες στήλες και υλικό για τους μικρούς 
μας φίλους, δημιουργημένο από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Στο ανοιξιάτικο τεύχος του scribo plus θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας 
για τα εξής θέματα:

• Τα ζώα του αγροκτήματος

• My project: Μελισσούλα-μελισσάκι

• Μικροί μύθοι

• Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες

• Το Πάσχα των Χριστιανών

• Πασχαλινά έθιμα

• Με ένα παραμύθι θα το πω: Το Πάσχα της πασχαλιάς

• Ανοιξιάτικες και πασχαλινές χειροτεχνίες

• Χρήσιμες συνδέσεις από το διαδίκτυο για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα

• Δεινόσαυροι εν δράσει!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό σε ψηφιακή μορφή ή να εκτυπώσετε όποιες σε-
λίδες θέλετε. Το υλικό του scribo plus έρχεται στο προσωπικό σας email και περιλαμβάνει 
και συνδέσμους για παιχνίδια online και μουσικά θέματα

Για να γίνετε συνδρομητές μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα στην ιστο-
σελίδα μας ή να μας στείλετε ένα email στο project@4e-project.gr ή να επικοινωνήσετε 
τηλεφωνικά στο 2167005390.

Χαρούμενη και ευωδιαστή άνοιξη!
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η ζωή στο αγρόκτημα! Κικιρίκου...
Κόκορας

Κουνέλι

Πρόβατο

Κατσίκα

Ο κόκορας τρέφεται με σπόρους, 
έντομα, αλλά -αν χρειαστεί- και με 
μεγαλύτερα ζώα, όπως σαύρες και 
ποντίκια. Οι κόκορες ζουν από 5 μέχρι 
και 10 χρόνια.

Τα κουνέλια ζουν από 4 έως 10 έτη. Το 
μήκος σώματός τους φτάνει τα 40 με 50 
εκατοστά, η ουρά τους είναι κοντή, οι τρίχες 
του δέρματός τους παχιές και σε διάφορα 
χρώματα και ποικίλουν ανάλογα με τη φυλή. 
Τα αυτιά τους είναι μακριά και όρθια και στα 
πόδια τους υπάρχουν νύχια.

Τα πρόβατα έχουν σώμα μέτριου 
μεγέθους που καλύπτεται από πολύ 
πυκνό τρίχωμα, κυρίως απαλό στην 

αφή. Κάποιες φορές είναι σγουρό άλλες 
ίσιο, μακρύ ή και κοντό, σε χρώμα λευκό, 

μαύρο, καστανό ή γκρίζο.

Η κατσίκα ονομάζεται αλλιώς και γίδα. 
Τις αρσενικές κατσίκες τις αποκαλούμε 

τράγους. Οι περισσότερες κατσίκες 
έχουν δύο κέρατα. Αυτό όμως διαφέρει 
ανάλογα με τη ράτσα τους. Η κατσίκα 

τρέφεται με φύλλα, βλαστούς και μικρά 
κλαδιά δέντρων.



5
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2022

Αγελάδα

Χήνα

Γουρούνι

Πάπια

Οι αγελάδες έχουν μεγάλο σώμα. 
Παράγουν αρκετό γάλα και για 
αυτό χρειάζονται άφθονη τροφή. Το 
στομάχι τους χωρίζεται σε 4 τμήματα. 
Έχουν την ικανότητα να ξαναφέρνουν 
την τροφή στο στόμα τους και να την 
αναμασούν.

Οι χήνες έχουν μεγάλο λαιμό σε μήκος 
και μικρό ράμφος. Το δέρμα τους είναι 
ιδιαίτερα μαλακό. Στα πόδια τους έχουν 
3 δάχτυλα ενωμένα με ειδική μεμβράνη 
που τα βοηθά να περπατούν στο 
έδαφος.

Τα γουρούνια έχουν χοντρό σώμα με 
κοντά πόδια και σχεδόν κωνικό κεφάλι. 

Τρώνε τα πάντα από ποντίκια και χόρτα, 
ακόμα και γλυκά. Το γουρούνι γεννά 2 

φορές το χρόνο από 5 έως και 20 μικρά 
κάθε φορά.

Οι πάπιες έχουν μικρό σώμα με πυκνά 
και ελαφριά φτερά. Ο λαιμός τους είναι 

κοντός, ενώ το ράμφος τους είναι μακρύ. 
Τα τρία μπροστινά δάχτυλα στα πόδια τους 

λειτουργούν σαν κουπιά, ενώ το τέταρτο 
δάχτυλο είναι ελεύθερο στην πίσω πλευρά 

του ποδιού.

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Ο καλός αγρότης φροντίζει τα ζώα του στην φάρμα και τα προσέχει πολύ! 
Μπορείς να χρωματίσεις την εικόνα;
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Τα ζώα του αγρού παίζουν χαρούμενα όλα μαζί! Με ποια χρώματα θα γέμιζες 
αυτή την εικόνα;

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Το μικρό κορίτσι βγήκε νωρίς το πρωί στην αυλή της για να ταΐσει τις κότες της. 
Διάλεξε τα αγαπημένα σου χρώματα για να ζωντανέψεις την εικόνα!
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Οι κότες και οι κόκορες είναι πραγματικός θησαυρός για 
κάθε αγρόκτημα! Οι κόκορες με το λάλημά τους κάθε πρωί 
μας ξυπνούν όλους! Οι κότες με τη σειρά τους γεννούν κάθε 
μέρα αυγά για να γίνουν όλα τα παιδιά πιο δυνατά!
Θέλεις να χρωματίσεις τις κότες και τα κοκόρια; Μπορείς να 
προσθέσεις και ό,τι άλλο φανταστείς τριγύρω τους σε αυτή 
την εικόνα!

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Τα πρόβατα βόσκουν στον ήλιο και χαίρονται την εξοχή! Πόσους κύκλους μπο-
ρείς να βρεις σε αυτή την εικόνα; Ας τη γεμίσουμε και με χαρούμενα χρώματα!
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Ο αγρότης είναι έτοιμος για την φάρμα! Χαρούμενος κάθε πρωί πηγαίνει κοντά 
στα αγαπημένα του ζώα. Το χρώμα που του αρέσει πολύ είναι το πράσινο. Θα 
τον χρωματίσεις;

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Ας παίξουμε με ένα παζλ με θέμα τη φάρμα! Μπορείς να βάλεις τα αγαπημένα 
σου χρώματα, να κόψεις τα κομμάτια και μετά να παίξεις με τους φίλους σου. 
Ποιος θα φτιάξει το παζλ πιο γρήγορα;
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Τα ζώα του αγροκτήματος
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Μία ήσυχη μέρα στο αγρόκτημα κυλά κάπως έτσι: Τα ζώα τρώνε και κάνουν τις 
βόλτες τους! Μπορείς να βάλεις ταιριαστά χρώματα;
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Πολλές φορές στα αγροκτήματα οι αγρότες φτιάχνουν σκιάχτρα για να κρατάνε 
μακρυά τα άγρια ζώα που μπορεί να βλάψουν τα μικρά ζώα της φάρμας. Τα σκι-
άχτρα τα ντύνουν συνήθως με παλιά ρούχα. Μπορείς να χρωματίσεις το σκιάχτρο 
μας ή να το γεμίσεις με μικρά κομματάκια από διάφορα χαρτιά και υφάσματα;

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Το μικρό κουνέλι ψάχνει άκρη τον δρόμο του μες από το καρότο!
Ας το βοηθήσουμε!
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Η αγελάδα ψάχνει επιγόντως για τροφή! Ας την βοηθήσουμε εμείς να πάει
στο λιβάδι να βοσκίσει φρέσκο χορτάρι.

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Ας ενώσουμε τους αριθμούς για να σχηματιστούν τα ζώα και έπειτα ας
τα χρωματίσουμε.
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Τα πρόβατα μπέρδεψαν τις σκιές τους! Μπορείς να τα βοηθήσεις να βρουν το 
καθένα τη δική του σκιά;

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Τα μικρά κατσίκια έτρεξαν γρήγορα για παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσουν τις 
σκιές τους. Ας χρησιμοποιήσουμε τα μαγικά μας μολύβια για να ενώσουμε
την κάθε κατσίκα με τη σκιά της!
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Οι σκιές από τις αγελάδες χάθηκαν. Ας παρατηρήσουμε προσεκτικά να βρούμε σε 
ποια αγελάδα ταιριάζει η κάθε σκιά και ας τις ενώσουμε με μία γραμμή.

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Μπορείς να μετρήσεις προσεκτικά πόσα ζώα του αγροκτήματος υπάρχουν 
σε κάθε γραμμή και να γράψεις τον σωστό αριθμό;
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Ας μετρήσουμε προσεκτικά και ας σημειώσουμε πόσα από το κάθε 
ζώο υπάρχουν στην εικόνα!

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Χειροτεχνία 1
Καπέλο Αγελάδα!
Οδηγίες: Κόβουμε προσεκτικά τα 
κομμάτια. Βάζουμε κόλλα στην 
σημείο Α ΚΟΛΛΑ και το κολλάμε 
στην μία πλευρά από την αγελά-
δα. Έπειτα βάζουμε κόλλα στο 
σημείο Β ΚΟΛΛΑ και το κολλάμε 
στην άλλη πλευρά της αγελάδας. 
Βάζουμε κόλλα στο σημείο Γ ΚΟΛ-
ΛΑ και το κολλάμε με την άλλη 
πλευρά της μικρής επιφάνειας 
δημιουργώντας έτσι ένα θηλάκιο 
ζώνης. Κλείνουμε τη «ζώνη» στο 
σημείο που θέλουμε.
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Χειροτεχνία 2
Καπέλο Γουρούνι!
Οδηγίες: Κόβουμε προσεκτικά τα 
κομμάτια. Βάζουμε κόλλα στην 
σημείο Α ΚΟΛΛΑ και το κολλάμε 
στην μία πλευρά από την αγελά-
δα. Έπειτα βάζουμε κόλλα στο 
σημείο Β ΚΟΛΛΑ και το κολλάμε 
στην άλλη πλευρά της αγελάδας. 
Βάζουμε κόλλα στο σημείο Γ ΚΟΛ-
ΛΑ και το κολλάμε με την άλλη 
πλευρά της μικρής επιφάνειας 
δημιουργώντας έτσι ένα θηλάκιο 
ζώνης. Κλείνουμε τη «ζώνη» στο 
σημείο που θέλουμε.

Τα ζώα του αγροκτήματος
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Τα ζώα του αγροκτήματος
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 

το ρόδο, δηλαδή το τριαντάφυλλο, 
δημιουργήθηκε από την Θεά των 

λουλουδιών και της βλάστησης, την 
Χλωρίδα. Η θεά Χλωρίδα καθώς έκανε 

έναν περίπατο στο δάσος συντροφιά με 
διάφορα λουλούδια, βρήκε μία νύμφη 

ξαπλωμένη κάτω από την πλατιά σκιά ενός 
πλατάνου να έχει πέσει σε βαθύ ύπνο. Η 

Χλωρίδα αποφάσισε να την μεταμορφώσει 
σε λουλούδι για να μείνει πάντα όμορφη. 

Έστειλε να φωνάξουν   την Αφροδίτη την θεά 
της αγάπης και  τον Διόνυσο

τον θεό του κρασιού.

Ζήτησε από τους δύο θεούς να 
παραχωρήσουν ένα στοιχείο τους
στην νύμφη. Η θεά Αφροδίτη χάρισε στο 
λουλούδι την παντοτινή ομορφιά και ο θεός 
Διόνυσος έδωσε το νέκταρ του για να έχει 
γλυκιά μυρωδιά.
Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ζέφυρος ο θεός του 
ανέμου, φυσώντας μακριά τα σύννεφα. Έτσι 
ο Απόλλωνας ο θεός του Ήλιους, έλαμψε, 
κάνοντας το λουλούδι να ανθίσει. Από τη 
νύμφη δημιουργήθηκε το Ρόδο ,
το Τριαντάφυλλο, και αμέσως
στέφθηκε ο Βασιλιάς των Λουλουδιών,
το πιο όμορφο και το πιο μυρωδάτο.
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Μικροί Μύθοι

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Η Δάφνη ήταν μία όμορφη νεαρή νύμφη, κόρη 

του θεού ποταμού Πηνειού. Ήταν κυνηγός 
και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Άρτεμη, 

τη θεά του κυνηγιού. Πολλοί ήταν εκείνοι που 
προσπάθησαν να πλησιάσουν την Δάφνη και 

να την κάνουν δική τους. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Απόλλωνας, ο γιος του Δία. Της έταξε 

βασίλεια και πλούτη, αλλά η Δάφνη δεν 
δέχτηκε. Είχε την δική της αποστολή. Μια μέρα, 

που ήταν πολύ στεναχωρημένη, ζήτησε από 
τον πατέρα της τον Πηνειό να την βοηθήσει. Ο 

Πηνειός για να σώσει την κόρη του, 
την μεταμόρφωσε σε δέντρο,

την δάφνη, που θα ρίζωνε
κοντά στις όχθες του ποταμού του

για να την προσέχει.

Όταν ο Απόλλωνας έμαθε πως η 
Δάφνη έγινε δέντρο πικράθηκε βαθιά. 
Στεναχωρημένος έψαξε να βρει αυτό το 
φυτό. Μόλις το βρήκε γονάτισε μπροστά 
του, έκοψε ένα κλαδί από την φυλλωσιά 
του και έπλεξε το πιο όμορφο στεφάνι. Το 
φόρεσε στα μαλλιά του και ορκίστηκε στην 
Δάφνη πως από εκείνη τη στιγμή θα είναι 
το ιερό του δέντρο και πάντοτε θα φορά το 
στεφάνι στο κεφάλι του.
Έτσι καθιερώθηκε η απονομή του δάφνινου 
στεφανιού στους πρωταθλητές και σε 
όσους κέρδιζαν. Στους ολυμπιακούς
αγώνες όλοι οι νικητές
στεφανώνονταν με δάφνινο
στεφάνι.
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Η Δάφνη έγινε γνωστό δέντρο χάρης στην αγάπη του πατέρα της. Ποτέ όμως 
δεν έπαψε να είναι μία από τις πιο όμορφες Νύμφες. Ας αυτοσχεδιάσουμε και 
ας δημιουργήσουμε τη δική μας Δάφνη με χρώματα που μας αρέσουν πολύ.
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Αφού διαβάσαμε τον ξακουστό Μύθο για την Δάφνη, ας ζωγραφίσουμε την Θεά 
Άρτεμη. Ας βρούμε χρώματα της φύσης και ας δώσουμε χρώμα στη θεά του κυ-
νηγιού.

Μικροί Μύθοι
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Το Ρόδο έγινε το πιο όμορφο τριαντάφυλλο με τη βοήθεια της Θεάς Χλωρίδας, 
της Θεάς Αφροδίτης και του Θεού Διόνυσου. Ας βρούμε χρώματα, μυρωδάτα 
για να δώσουν πνοή στη ζωγραφιά όπως έγινε και στον μύθο.
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Τι όμορφος ο Μύθος του Ρόδου και τι όμορφη η Θεά Αφροδίτη! Ας βρούμε τα πιο 
λαμπερά χρώματα για να δώσουμε λάμψη στην εικόνα της!

Μικροί Μύθοι
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Πριν πάρα πολλά χρόνια, οι Οθωμανοί Τούρκοι είχαν κυριεύσει πολλές 
περιοχές. Στις περιοχές αυτές ζούσαν πολλοί άλλοι λαοί, ανάμεσά τους και 
Έλληνες.

Οι Οθωμανοί δεν άφηναν ελεύθερους τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα 
στην αυτοκρατορία να εργαστούν ή να μορφωθούν όπως θα ήθελαν. Και 
ακόμα έπαιρναν από τους απλούς ανθρώπους πολλά χρήματα, βάζοντάς 
τους βαριά φορολογία.

Τα χρόνια περνούσαν και η ζωή των ανθρώπων δεν ήταν εύκολη...
Έτσι, σχεδόν 400 χρόνια μετά από την εποχή που δημιουργήθηκε η 

οθωμανική αυτοκρατορία, λίγοι Έλληνες ξεκίνησαν εναντίον της έναν 
πόλεμο.

Έκαναν επανάσταση για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους, δηλαδή 
να ελευθερωθούν και να έχουν το δικό τους κράτος. Η επανάσταση στις 
ελληνικές περιοχές ξεκίνησε το 1821.

Σε αυτήν την επανάσταση λοιπόν αγωνίστηκαν πολλοί άντρες και 
πολλές γυναίκες. Με θυσίες και με γενναίες πράξεις πέτυχαν αυτό που 
ήθελαν.
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Ας παρατηρήσουμε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Εϊναι ένα προσχέδιο πριν ο 
καλλιτέχνης δημιουργήσει το τελικό αποτέλεσμα. Τι παρατηρούμε στη ζωγραφική; 
Τα σχέδια πώς είναι φτιαγμένα; Υπάρχουν «μουτζούρες» που ίσως δεν ταιριάζουν; 
Βλέπουμε διορθώσεις; Πώς άραγε ζωγραφίζουμε εμείς;

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Νικήτας Σταματόπουλος – 
Νικηταράς

(Karl Krazeisen)

Ο Νικήτας Σταματόπουλος,

γνωστός και ως Νικηταράς ήταν 

Έλληνας οπλαρχηγός και σημα-

ντική ηγετική μορφή της Επανά-

στασης του 1821. Του έιχε δοθεί 

το ψευδώνυμο «Τουρκοφάγος».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
(Διονύσιος Τσόκος) 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν 

Έλληνας αρχιστράτηγος και ηγετική 

μορφή της Επανάστασης του 1821. 

Ήταν σπουδαίος οπλαρχηγός και

γνωστός ως «ο Γέρος του Μοριά».

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
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Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είχε 
καταγωγή από τη Ύδρα. Έγινε μέλος 
της Φιλικής Εταιρείας στην Κων-
σταντινούπολη. Κατασκεύασε τρία 
πλοία με τα οποία πήρε μέρος στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Το μεγαλύτερο πλοίο το ονόμασε 
«Αγαμέμνων». Ήταν μήκους 48 πή-
χεων και είχε 18 κανόνια. Είχε σχημα-
τίσει το δικό της εκστρατευτικό σώμα 
από Σπετσιώτες τους οποίους απο-
καλούσε «Γενναία μου παλικάρια».

Γεώργιος Καραϊσκάκης
(Διονύσιος Τσόκος) 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν 

Έλληνας επαναστάτης.

Αρχικά υπήρξε κλέφτης και

έπειτα έγινε σπουδαίος

αρματολός και στρατάρχης.

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Αθανάσιος Διάκος
 (Διονύσιος Τσόκος)

Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν από 

τους πρωταγωνιστές της Ελληνι-

κή Επανάστασης του 1821. Ήταν 

γνωστός οπλαρχηγός, ο οποίος 

έδρασε κυρίως στη Στερεά Ελλάδα. 

Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, αλλά 

έχασε την ζωή του την πρώτη

χρονιά του επαναστατικού αγώνα.

Παπαφλέσσας – Γρηγόριος ο Δίκαιος 

(Διονύσιος Τσόκος)

Ο Γρηγόριος ο Δίκαιος με καταγωγή 

από το Μανιάκι Μεσσηνίας ήταν κλη-

ρικός. Αργότερα αποτέλεσε σημαντικό 

πρόσωπο της ελληνικής πολιτικής

σκηνής. Στο τέλος έγινε οπλαρχηγός 

και πολέμησε μαζί με πολλούς

συμπατριώτες του.

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
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Μαντώ Μαυρογένους 
(Άνταμ Φρίντελ)
Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν 
σημαντική αγωνίστρια της 
Επανάστασης του 1821 με 
καταγωγή από την Μύκονο.
Με δικά της έξοδα, εξόπλισε 
και επάνδρωσε πλοία με τα 
οποία συμμετείχε στον
απελευθερωτικό αγώνα.

Μάρκος Μπότσαρης
Ο Μάρκος Μπότσαρης με κατα-

γωγή από το Σούλι Θεσπρωτίας 

ήταν Έλληνας οπλαρχηγός και 

Καπετάνιος των Σουλιωτών.

Για την σπουδαία συμμετοχή του 

στον αγώνα έλαβε τον βαθμό 

του Στρατηγού.

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Τα λάβαρα ήταν πολύ σημαντικά εκείνη την εποχή. Πάνω σε αυτά απεικονίζο-
νταν εικόνες αγίων, φράσεις, οικόσημα οικογενειών ή και περιοχών. Ας φαντα-
στούμε το δικό μας λάβαρο και ας πάρουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να 
το δημιουργήσουμε.
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Στην Επανάσταση του 1821 η κάθε περιοχή είχε την δική της σημαία. Ας αφήσουμε 
ελέυθερο το μυαλό μας να σκεφτεί και ας φτιάξουμε και εμείς την δική μας σημαία!

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Ας φτιάξουμε την δική μας σημαία 
για να την κρατάμε την ημέρα της 

γιορτής στο σχολείο μας ή στην 
παρέλαση. Αρχικά βάζουμε χρώ-

ματα! Έπειτα μπορούμε να την κό-
ψουμε και να κολλήσουμε τις δύο 
πλευρές και στη μέση μπορούμε 
να βάλουμε ένα καλαμάκι για να 

στέκεται.
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Αν η Ελευθερία που αναζητούσαν οι άνθρωποι εκείνης 
της εποχής ήταν γυναίκα, όπως απεικονίζεται σε πολλούς 

πίνακες ζωγραφικής, πώς άραγε την φανταζόμαστε; 
Μπορείς να τη χρωματίσεις;

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Η λέξη «Επανάσταση» ξεκινά από το γράμμα Ε. Ας βρούμε και ας κυκλώσουμε 
το γράμμα Ε σε όλες τις λέξεις.
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ΧΡΗΣΙΜΑ LINK ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
«Τα Ελληνάκια»
https://www.youtube.com/watch?v=mE2mE_fGmBQ&ab_channel=EiriniGerontiti
«Ασπρογάλανο πανί»
https://www.youtube.com/watch?v=-b1pc8FWTnw&ab_channel=GeorgiaPanagiotopoulou

«25η Μαρτίου»
https://www.youtube.com/watch?v=493BA3qeru0&ab_channel=JuniorExplorers
«Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου»
https://www.youtube.com/watch?v=7kZze1EFH3E&ab_channel=GalilaiaT.V.
«25η Μαρτίου 1821, Tι γιορτάζουμε;»
https://www.youtube.com/watch?v=tQw9iebz7L4&ab_channel=VassiaVourga
«Οι Ήρωες του 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=dqcwsCB7Xk8&ab_channel=JuniorExplorers
«25η Μαρτίου 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=-ptQKJ9VDU0&ab_channel=GalilaiaT.V.
«25η Μαρτίου 1821 - Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»
https://www.youtube.com/watch?v=qJM6s0N9BbM&ab_channel=Jeffie
«Ήρωες της Επανάστασης του 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=btf6rTfMcys
«Οι ήρωες της επανάστασης του 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=CwvwSty57Go&ab_channel=VasilikiKazi
«Μαθαίνοντας για την Ελληνική επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.»
https://www.youtube.com/watch?v=DsLAJd5jgdQ
«Το κρυφό σχολειό»
https://www.youtube.com/watch?v=m05sNgV35TY&ab_channel=Ellinopoula-Greekmadefunandexcitingforkids
«Το αφιέρωμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=_6avv6MdXCk
«Ας κρατήσουν οι χοροί» - Tο βιντεοκλίπ της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση
https://www.youtube.com/watch?v=W2KUxkA9JFw&ab_channel=Greece2021
«25η Μαρτίου 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=2cTN8-zMzvs

«Παπαφλέσσας»
https://www.youtube.com/watch?v=FvX8YJsRSVI&ab_channel=LOUIS.R888
«Μπουμπουλίνα»
https://www.youtube.com/watch?v=9T72RbHyudk&ab_channel=PFCParifunclub
«40 παλληκάρια»
https://www.youtube.com/watch?v=LUqr6NcYU7g&ab_channel=EvEksia
«Η Έξοδος του Μεσολογγίου»
https://www.youtube.com/watch?v=BW61dx2MN28&ab_channel=%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE
%95%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3
«ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ»
https://www.youtube.com/watch?v=m99hgUUg6bM&ab_channel=Xristianos888
«1821» Ντοκιμαντέρ Σκάι Επεισόδιο 1 – 9
https://www.youtube.com/watch?v=0CNyPJzbRt4&list=PLAEMNnOsiPSBGQsOy592L_q_gpANhUKTi&index=1

Η 25η Μαρτίου: ήρωες και ηρωίδες
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Το Πάσχα: 
Eίναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές χριστιανικές εορτές.

Το Πάσχα οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού.

Η προετοιμασία των χριστιανών ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα με την 
νηστεία, που κρατά 7 εβδομάδες έως το Μεγάλο Σάββατο.

Η μεγάλη Εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα πριν την Κυριακή του 
Πάσχα.

Το Σάββατο του Λαζάρου:
Γιορτάζεται στην εκκλησία η Ανάσταση του Λαζάρου 

από τον Ιησού Χριστό.
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Το ΠΑΣΧΑ των Χριστιανών

Την Κυριακή των Βαΐων:
Το πρωί οι εκκλησίες στολίζονται με κλαδιά από βάγια και δάφνες. 
Έτσι συμβολίζεται η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Εκεί τον 

υποδέχτηκε πλήθος ανθρώπων φωνάζοντας «Ωσαννά!» και κρατώντας 
στα χέρια βάγια και κλαδιά από φοίνικες.

Τη Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη:
Η εκκλησία αυτές τις μέρες διηγείται κάποιες ιστορίες από την Αγία 

Γραφή που έχουν σχέση με τη ζωή του Χριστού.

Τη Μεγάλη Τετάρτη στις εκκλησίες πραγματοποιείται το μυστήριο του 
Ευχελαίου. Ο ιερέας με το ευλογημένο λάδι σταυρώνει τους πιστούς.
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Θυμόμαστε το γεγονός του «Μυστικού Δείπνου», όπου ο Χριστός έφαγε 
μαζί με τους μαθητές του. Τότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη Θεία Κοινωνία. 
Στο δείπνο ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του για να τους διδάξει 
ότι πρέπει οι άνθρωποι να είμαστε ταπεινοί ακόμα κι αν είμαστε πλούσιοι ή 
έχουμε αξιώματα. Επίσης, θυμόμαστε την προδοσία του Ιούδα, που πήρε 
30 αργύρια (χρήματα της εποχής εκείνης) για να παραδώσει τον Χριστό 

στους Ιουδαίους, ώστε να τον δικάσουν.
Στην εκκλησία διαβάζουν δώδεκα κείμενα (περικοπές) από το Ευαγγέλιο. 
Είναι η ακολουθία των Παθών. Ο Εσταυρωμένος (ο Χριστός πάνω στον 
Σταυρό) στήνεται στο μέσο της εκκλησίας (μπροστά από το Ιερό) για να 

τον προσκυνήσουν οι πιστοί.

Είναι η πιο θλιβερή και πένθιμη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Το πρωί 
της Μεγάλη Παρασκευής οι πιστοί παρακολουθούν την Ακολουθία της 
Αποκαθήλωσης του Χριστού, τη μεταφορά δηλαδή του σώματος του 

Χριστού από το Σταυρό στον Επιτάφιο.
«Επιτάφιο» λέμε τον τάφο του Χριστού, τον οποίο στολίζουμε με ανοιξιάτικα 
λουλούδια. Το βράδυ τη Μεγάλης Παρασκευής γίνεται από τους πιστούς 
και τους ιερείς η περιφορά του Επιταφίου. Γυρίζουν δηλαδή τον Επιτάφιο 
στους δρόμους της πόλης ή του χωριού ψάλλοντας ύμνους - όπως τα 

«Εγκώμια»- και λέγοντας προσευχές.

Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Παρασκευή
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Αυτή η μέρα είναι τόσο φωτεινή και χαρούμενη που την ονομάζουμε 
«Λαμπρή». Όλοι γιορτάζουν. Ψήνουν αρνί, ενώ μαζεμένοι σε παρέες

τραγουδούν και χορεύουν.

Το πρωί γίνεται η Πρώτη 
Ανάσταση. Το βράδυ, αργά, 

περιμένουν όλοι με τις 
λαμπάδες και τα γιορτινά τους 
ρούχα να πάρουν το Άγιο Φως 

και να ψάλουν όλοι μαζί:
«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,

καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν
Χαρισάμενος.»

Η βραδιά αυτή είναι ξεχωριστή. 
Η ανάσταση του Χριστού 
συμβολίζει την ελπίδα και 
την χαρά και δίνει στους 
ανθρώπους δύναμη να 

αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία 
τις δυσκολίες τους.

Το ΠΑΣΧΑ των Χριστιανών

Μεγάλο Σάββατο

την Κυριακή του Πάσχα
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Το Ελληνικό Πάσχα είναι γεμάτο από 
διαφορετικά έθιμα
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η παράδοση 
είναι πολύ
πλούσιακαι δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε φυσικά 
όλα τα έθιμα.
Ας δούμε όμως μερικά...

Το Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες,
κρατώντας τα Λαζαράκια, δηλαδή ομοιώματα του Λαζάρου,
πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν κάλαντα:
«Που ‘σουν Λάζαρε, που είναι η φωνή σου,
που σε γύρευε η μάνα κι η αδερφή σου;
Ήμουνα στη γη, στη γη βαθιά χωμένος
και απ’ τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος.
Βάγια, βάγια των Βαγιών, τρώμε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή τρώμε το ψητό αρνί.»

Τη Μεγάλη Τετάρτη στα σπίτια φτιάχνουν μικρά και μεγάλα
κουλούρια και τσουρέκια με υπέροχα μυρωδικά
και πεντανόστιμη γεύση.

τα έθιμα
του ΠΑΣΧΑ
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Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουν κόκκινα αυγά. 
Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και τη 

χαρά της Αναστάσεως. Το βράδυ, μετά την ακολουθία στην 
εκκλησία, ξενυχτούν για να στολίσουν τον Επιτάφιο.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί σε κάποιες περιοχές της 
χώρας μας, όπως η Φθιώτιδα, τα αγόρια κρατώντας ξύλινους 

σταυρούς βγαίνουν και λένε τα κάλαντα:
«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι 

θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή 
οι άνομοι Εβραίοι, για να σταυρώσουν

το Χριστό, των πάντων Βασιλέα.»
Το Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση σε πολλές 

περιοχές, όπως στην Κρήτη και τη Χίο, γίνεται το κάψιμο του 
Ιούδα.

Το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών γίνεται μετά το 
άκουσμα του «Χριστός Ανέστη». Το έθιμο κρύβει έναν μικρό 

ανταγωνισμό, αφού ο νικητής είναι αυτόςμε το πιο γερό 
αυγό!

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
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Με όμορφα και απαλά χρώματα ας ζωγραφίσουμε την εικόνα του Χριστού που 
διδάσκει τους μαθητές του.
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Η Είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Μία στιγμή από τη ζωή του Χριστού που 
έχει αποτυπωθεί από πολλούς ζωγράφους και έχει εμπνέυσει πολλούς ανθρώ-
πους. Ας βρούμε τα πιο φωτεινά χρώματά μας και ας της δώσουμε χρώμα!

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
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Κοιτάξτε τις πασχαλίτσες, τα όμορφα έντομα της άνοιξης και του Πάσχα! Ας με-
τρήσουμε με προσοχή πόσες πασχαλίτσες υπάρχουν σε κάθε φύλλο και ας τις 
ενώσουμε με τον σωστό αριθμό.



55
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2022

Πασχαλινά καλάθια γεμάτα αυγά! Ας μετρήσουμε με προσοχή πόσα αυγά υπάρ-
χουν σε κάθε καλάθι και ας ενώσουμε με τον σωστό αριθμό.

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
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Πόσα από το κάθε αντικείμενο υπάρχουν σε αυτήν την εικόνα; Μπορούμε και 
να την ζωγραφίσουμε!
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Κυνήγι πασχαλινών αυγών. Ας βοηθήσουμε το λαγό να μαζέψει όλα τα αυγά που 
κρύβονται στον λαβύρινθο.

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
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Ας διαλέξουμε τα αγαπημένα μας χρώματα και ας γράψουμε την φράση
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.
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Θέλετε να χρωματίσουμε με τα αγαπημένα μας χρώματα τα πασχαλινά αυγά και 
τις φράσεις που λέμε μετά την Ανάσταση;

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
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(Για να παίξουμε με τους τρόπους που προτείνονται παρακάτω θα πρέπει να 
μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να μετακινούν το ποντίκι)

• Για το μέμορι: Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Παίζει κάθε φορά από 
κάθε ομάδα ένας παίχτης. Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τα περισσότερα 
ζευγάρια. 

• Για το παζλ: Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Πρώτα παίζει η 
μία ομάδα. Παίζει κάθε φορά ένας παίχτης της ομάδας. Του δίνουμε 
συγκεκριμένο χρόνο, π.χ. 30 δευτερόλεπτα για να μετακινήσει ένα κομμάτι. 
Σημειώνουμε πόσο χρόνο θα κάνει συνολικά η ομάδα να φτιάξει το παζλ. 
Στη συνέχεια παίζει με τον ίδιο τρόπο και η άλλη ομάδα. Κερδίζει η ομάδα 
που θα φτιάξει το παζλ στον συντομότερο χρόνο. 

Παιχνίδια μνήμης
https://learningapps.org/watch?v=psic5v5n321

https://learningapps.org/watch?v=poez49ob321

https://learningapps.org/watch?v=pb6em556k21

Παζλ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33f6ee75c49a

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1bd1000dbc01

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1be1f8ac6989

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b6752ad5ca1

Πώς θα μπορούσαμε να παίξουμε με τα παιδιά μιας 
σχολικής ομάδας on line;

Ψηφιακά παιχνίδια
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Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα

«Η ιστορία του Πάσχα»
https://www.youtube.com/watch?v=nVTVNnNolQg&ab_channel=JuniorExplorers
«Το Πάσχα μέσα από την Τέχνη»
https://www.youtube.com/watch?v=OQnpsJ5n92U
«Ήθη και Έθιμα Πάσχα»
https://www.youtube.com/watch?v=Bp1JU9FGb5I&ab_channel=JuniorExplorers
«Έθιμα του Πάσχα»
https://www.youtube.com/watch?v=0rGGEUWZ1UA&ab_channel=MariaIoannidou
«Η ιστορία του Πάσχα» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=jx2NE1LJbfI
«Το Πάσχα» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=4XXDeZU1wBw
«Τα θαύματα του Χριστού» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=6HLxpC3fQe0&ab_channel=AdelaisMastora
«Η Ανάσταση του Χριστού» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=gIo0t5fxEik&ab_channel=AdelaisMastora
«Η πασχαλίτσα της αγάπης» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=i0t36Ewpc4s&ab_channel=%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%
9B%CE%97
«Το Πάσχα της νόνας χελώνας» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=Bw34rVXVLsU&ab_channel=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE
%BC%CE%BF%CF%82
«Το Πάσχα του Πασχάλη» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=8WowOVtZOKI&ab_channel=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%83%C
E%BC%CE%BF%CF%82
«Πασχαλιά και Πασχαλίτσα» Παραμύθι
https://www.youtube.com/watch?v=R5WXkVvB4nM&ab_channel=EiriniGerontiti
«Ήρθε πάλι η Πασχαλιά» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=0CTgwSTunQY&ab_channel=HeavenMusic
«Ήρθε η Πασχαλιά» Τραγούδι»
https://www.youtube.com/watch?v=oP8bW4CpZ24&ab_channel=GEORGIAMARAGKOU
«10 πασχαλινά αυγά» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=jAj9iWWfaEs&ab_channel=UandIinmUsIc
«Πλησιάζει η Πασχαλιά» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=0WpMIUnLO0k&ab_channel=Funforkidsandparents
«Κόκκινο γερό αυγό» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=C8nTiqmi1YU&ab_channel=LenkaPeskou
«Ήρθε πάλι η Λαμπρή» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=jRZMPTOBN5I&ab_channel=Funforkidsandparents
«Η Λαμπρή» Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=tQf2CUUOCao&ab_channel=Funforkidsandparents
«Ώρα καλή σου Πασχαλιά» Παραδοσιακό Τραγούδι
https://www.youtube.com/watch?v=_pIt9IXdbfQ&ab_channel=DomnaSamiou-Topic
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Έ
φτασε η τελευταία εβδομάδα του σχολείου πριν το Πάσχα.                                                                                                                                  

Τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν και να ψάξουν πολύ, για να ολο-
κληρώσουν την τελευταία τους εργασία. Σημείωναν σε έναν μεγάλο 
πίνακα όλα εκείνα τα πασχαλινά έθιμα και όχι μόνο... Η δασκάλα τούς 
είχε πει πως ήταν τόσα πολλά, που θα γέμιζε ο πίνακας!                                                                          

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν! Τόσα πολλά!                                                                                                                 

Άρχισαν αμέσως την έρευνα. Στο γραφείο στεκόταν η Κυρά Σαρακοστή που από 
τα εφτά ποδαράκια της είχαν μείνει μόνο δύο. Έκοψαν το ένα και έτσι κουτσή που 
έμεινε την λυπήθηκαν και την έγραψαν πρώτη πρώτη στον πίνακα. Τα παιδιά έψα-
χναν και έγραφαν. Την τελευταία ημέρα η δασκάλα είπε χαρούμενη: «Τα πήγατε 
πολύ καλά, μας λείπουν μόνο δύο πράγματα ακόμη... Πριν τα βρούμε, θα θέλατε να 
ζωγραφίσετε κάτι πασχαλινό για να στολίσουμε τον πίνακα του Πάσχα;»

Ο μικρός Λάμπρος προσπαθούσε να συγκεντρωθεί και να ζωγραφίσει. Μα 
του ήταν δύσκολο... Το μυαλό και η σκέψη του ταξίδευαν και το μόνο που 

ένιωθε ήταν ένα μεθυστικό άρωμα που ερχόταν στη μύτη του από 
τον κήπο. Το χέρι του, αφηρημένα, έπιασε την μωβ μπογιά και έκανε 

γραμμές πάνω κάτω. Συνήλθε μόνο όταν άκουσε την φωνή της δασκά-
λας. «Λάμπρο τελείωσες την ζωγραφιά σου; Θες να την παρουσιάσεις; 

Λάμπρο; είσαι εδώ;»

«Ω! ωχ! Συγγνώμη κυρία, ήθελα να κάνω κόκκινες παπαρούνες! Μα 
έκανα μόνο... μια μωβ μουντζούρα...»

«Για να δω...» είπε η δασκάλα και χαμογέλασε. «Ο Λάμπρος χωρίς να 
το καταλάβει μας ζωγράφισε μια... πασχαλιά! Είναι ένα λουλούδι που έχει 

την τιμητική του αυτές τις μέρες! Είναι το ένα από τα δύο στοιχεία 
που μας λείπει από τον πίνακα. Με το λουλούδι αυτό στολίζουμε και 
τον Επιτάφιο. Θα σας πω την ιστορία της πασχαλιάς. Είναι πολύ 
συγκινητική...

Όταν η Παναγία ταξίδευε με τον Ιωσήφ και τον Ιησού 
προς την Αίγυπτο για να γλιτώσει από τον Ηρώδη, και 

θέλησε στο δρόμο να ξαποστάσει, η πασχαλιά της 

Με ένα παραμύθι θα το πω

Το Πάσχα της πασχαλιάςΤο Πάσχα της πασχαλιάς
Γιώτα ΚολοβούΓιώτα Κολοβού
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χάρισε την δροσιά και τον ίσκιο της. Η Παναγία για να την ευχαρι-
στήσει, την ευλόγησε να είναι πάντα όμορφη και ευωδιαστή. Το 

όνομά της όμως το πήρε αργότερα, όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Σαν τον 
είδε στο σταυρό, μαράθηκε από την στεναχώρια της. Μα σαν αναστήθηκε 

μετά από τρεις ημέρες, από τη χαρά της ζωντάνεψε και από τότε ανθίζει 
κάθε χρόνο το Πάσχα. Γι’ αυτό τη λέμε πασχαλιά. Ελάτε να βγούμε στον κήπο 

να την δούμε ανθισμένη!»                                                                                                                          

Τα παιδιά, συγκινημένα από την τρυφερή ιστορία της πασχα-
λιάς, ήθελαν να τη δουν και από κοντά. Κατέβηκαν στον κήπο και 
χάιδευαν και μύριζαν τα λουλούδια της.

Ο μικρός Λάμπρος κοίταξε το όμορφο λουλούδι, που το άρωμα 
του τον έκανε να ταξιδέψει με τον νου!

Όπως έπιασε όμως τα φύλλα της, ένα γαργα-
λητό στο χέρι του τον έκανε να αναπηδήσει. 
Ξαφνιάστηκε και σαν συνήλθε, άρχιζε να 
ξεφωνίζει!                                                                           

«Κυρία, κυρία το βρήκα! αυτό είναι το 
τελευταίο που μας λείπει από τον πίνακα 
και έχει σχέση με το Πάσχα! Είναι η πα-
σχαλίτσα ή λαμπρίτσα όπως την λέμε 
στο χωριό μου! Και δείτε, δείτε! Περπα-
τάει τώρα πάνω στο χέρι μου!»

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 
παρατηρώντας το μικρό κόκκινο 
σκαθαράκι με τις μαύρες βούλες. 
Αφού πήραν μια τελευταία βαθιά 
ανάσα από την μοσχοβολιά του 
κήπου, μπήκαν μέσα και χαρού-
μενα συμπλήρωσαν όλο τον 
πίνακα με τα σημαντικότερα 
στοιχεία που συμβολίζουν το 
Πάσχα.   

(Εσείς παιδιά τα 
ξέρετε όλα αυτά;)

Το Πάσχα της πασχαλιάς
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Τα παιδιά έγραψαν στον πίνακα λέξεις σχετι-
κές με το Πάσχα! Μπορείς να γράψεις κι εσύ 
τις σωστές λέξεις στη σωστή θέση στο σταυ-
ρόλεξο;
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Το Πάσχα της πασχαλιάς

Με αφορμή την ιστορία...
Τα παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες για πολλά πασχαλινά έθιμα. Μπορείς 
να φτιάξεις ένα μικρό τραγούδι για το καθένα; Χρησιμοποίησε τη μελωδία από 
κάποιο γνωστό σου τραγούδι και άλλαξε στο μυαλό σου τους στίχους!

Κόκκινα αβγά

Μαγειρίτσα  Κουλουράκια

Λαμπάδα
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Η αρχαία ελληνική μυθολογία 
δεν σταματά να μας εμπνέει... Με 

φόντο τους θεούς του Ολύμπου κι έχοντας στον 
νου τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, οι συγγραφείς 

της σειράς παιδικών διηγημάτων «Ιστορίες από τον Όλυμπο» 
δημιουργούν σύγχρονες ιστορίες που αγγίζουν όσα απα-

σχολούν τα παιδιά σήμερα.Το κείμενο, γραμμένο με απλό και 
άμεσο τρόπο, είναι κατάλληλο για να διαβαστεί από παιδιά 

των πρώτων τάξεων του δημοτικού.

Την ιστορία συμπλη-
ρώνουν διασκεδα-

στικές δραστηριότη-
τες και πληροφορίες 
από τη μυθολογία.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία μας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας ή να τα αναζητήσετε 

στο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα του βιβλιοπωλείου «Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού»
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Γ. Γεννηματά 114, Αγία Βαρβάρα, Αθήνα, Τηλ. 2167005390
project@4e-project.gr  -  www.4e-project.gr

Λούλα Λούλα 
Η ανεξάρτητη τρίχαΗ ανεξάρτητη τρίχα

Κατερίνα Δίελα

Μια  φορά και έναν καιρό σ’ ένα 
καραφλό κεφάλι ζούσε η Λούλα η τρίχα.  Η μία 
και μοναδική που είχε  ο κύριος Σόλων και την πρόσεχε σαν 
τα μάτια του για να μην τη χάσει!

Όμως η Λούλα είχε άλλα σχέδια... 

Κατάφερε άραγε να βρει αυτό που έψαχνε; 

Οι περιπέτειές της μας βοηθούν να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τι σημαί-
νει ελευθερία, ευτυχία και αγάπη για τον άλλο.



Ά ν ο ι ξ ηΆ ν ο ι ξ η  2 0 2 2 2 0 2 2

Ο Πιν, η Γουίνγκ Ο Πιν, η Γουίνγκ 
και 1.002 τρόποι αδελφικής αγάπηςκαι 1.002 τρόποι αδελφικής αγάπης

Νικολέττα Μπαλάσκα

Μια μέρα χιονερή ο Πιν, ένας μικρός πιγκουίνος,  απολαμβάνει 
την αγαπημένη του παγοπίστα. Παίζει πάνω στο λευκό γυαλί του 
πάγου, γελάει και κάνει σβούρες...Ξαφνικά όμως όλα αλλάζουν. 

Η γέννηση της μικρής του αδερφής θα ανάψει τον προβολέα 
της ζήλιας μέσα του. Τι θα σκεφτεί; Πώς θα αντιδράσει; Υπάρχει 

κάποιος που θα μπορέσει να φωτίσει τον δρόμο της αγάπης; Ας 
τον αφήσουμε να μας διηγηθεί την ιστορία του! Μια ιστορία για τη 

διαχείριση της ζήλιας και για τη δύναμη της οικογένειας

Γ. Γεννηματά 114, Αγία Βαρβάρα, Αθήνα, Τηλ. 2167005390

project@4e-project.gr  -  www.4e-project.gr

Μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία μας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας 
ή να τα αναζητήσετε 

στο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα του βιβλιο-
πωλείου «Παράθυρο στην εκπαίδευση του 
παιδιού»


