
«Σο Πάςχα ςτθ Λιλιποφπολθ!» 

ΥΠΕΥΘΥΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ : ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΜΘΜΑ : ΠΝ2 – ΟΙ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΘ 

 



«Κι είναι ακόμθ τα γόνατα, που κάκιηε 
αμίλθτοσ δυο δυο τα παιδιά 

 κι απλϊνοντασ δίπλα του, πάνω ςτθ γθ, 
 το απζραντο χζρι του, 

 τα φίλευεν ζνα λουλουδάκι κομμζνο από τον 
πλοφτο του ςφμπαντοσ.» 

 
(Νικθφόροσ Βρεττάκοσ, Σα γόνατα του Ιθςοφ) 



 Το ζκιμο τθσ Κυρά-Σαρακοςτισ, είναι από 
τα παλαιότερα ζκιμα που ςχετίηονται με 

τθ γιορτι του Πάςχα. Χρθςίμευε πάντα ωσ 
θμερολόγιο για να μετράμε τισ εβδομάδεσ 
από τθν Κακαρά Δευτζρα μζχρι τθ Μεγάλθ 
εβδομάδα, κακϊσ θ Κυρά-Σαρακοςτι ζχει 
εφτά πόδια, ζνα για κάκε εβδομάδα τθν 

περίοδο τθσ Σαρακοςτισ.  

Θ Κυρά-Σαρακοςτι ςτισ περιςςότερεσ 
περιοχζσ, ιταν μία χάρτινθ ηωγραφιά που 

απεικόνιηε μία γυναίκα που ζμοιαηε με 
καλόγρια, με επτά πόδια, ςταυρωμζνα 

χζρια γιατί προςεφχεται, ζνα ςταυρό γιατί 
πιγαινε ςτθν εκκλθςία και χωρίσ ςτόμα 

γιατί νιςτευε. Στο τζλοσ τθσ εβδομάδασ τθσ 
ζκοβαν ζνα πόδι και το τελευταίο το 

ζκοβαν το Μεγάλο Σάββατο. Αφοφ μάκαμε 
αυτι τθν ιςτορία αποφαςίςαμε να 
φτιάξουμε το δικό μασ ηυμαρζνιο 

θμερολόγιο για να υπολογίςουμε πότε κα 
ζρκει το Πάςχα. 



ΠΑΧΑΛΙΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ! 
 Μασ βοθιηςαν να ιυμηιοφμε τι γνωρίζουμε, να αποφαςίςουμε τι 

ιέλουμε να κάνουμε και πόςο ςημαντικθ είναι η ςυνεργαςία! 



 Αρχικά, κουβεντιάςαμε τι ξζρει το 
κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ για το Πάςχα. Τα 
καταγράψαμε και φτιάξαμε ζνα κολλάη με τθ 
Σταφρωςθ, τθν Αποκακιλωςθ, το ςτολιςμό και 
τθν περιφορά του Επιταφίου, τθν Ανάςταςθ, το 
τςοφγκριςμα των αυγϊν και τον οβελία. 

Ζπειτα, κάκε παιδί μασ ζδειχνε μια 
εικόνα, τθν περιζγραφε και μοιραηόταν 
με τθν ομάδα μια εμπειρία του, ςχετικι 
με τθν εικόνα που είχε διαλζξει. 

ΣΙ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ ΓΙΑ 
ΣΟ ΠΑΧΑ! 



«Ελλινων Πάςχα…» 
Μελετιςαμε το βιβλίο 

 « Ελλινων Πάςχα»  για 
τισ παραδόςεισ ανά 

τόπουσ ςτθν Ελλάδα και 
γνωρίςαμε ι κυμθκικαμε 

γεγονότα. 

Στα παιδιά άρεςε πολφ το 
ζκιμο με τον πόλεμο των 

κανατιϊν, που γίνεται 
ςτθν Κζρκυρα, αφοφ 

κατάφεραν να το 
ςυςχετίςουν και με το 

ςχζδιο εργαςίασ μασ για 
τον πόλεμο και τθν 

ειρινθ. 
 



Λίγα λόγια για το ζκιμο, για να μακαίνουμε κι εμείσ οι μεγάλοι…  

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, ςτθν 
Παναγιά των ξζνων, βιϊνεισ ζνα 

«ςειςμό», ο οποίοσ ακολουκεί τθν 
Ανάςταςθ του Κυρίου. Τρεισ ϊρεσ 

αργότερα ςτθν εκκλθςία του Αγίου 
Σπυρίδωνα ξεκινά θ λιτανεία του 

λειψάνου του αγίου, ταυτόχρονα με 
τθν περιφορά του Επιταφίου του ναοφ.  

Το ςφνκθμα για τον «πόλεμο των 
κανατιϊν» δίνεται με το χτφπθμα τθσ 

δεφτερθσ καμπάνασ, που ςθμαίνει τθν 
Πρϊτθ Ανάςταςθ. 



 Ζνα από τα πιο διαδεδομζνα ζκιμα του Πάςχα είναι το βάψιμο των 
αυγϊν τθ Μεγάλθ Πζμπτθ, προχριςτιανικό ςφμβολο τθσ ηωισ, ενιςχυμζνο 
με τον ςυμβολιςμό του κόκκινου χρϊματοσ από το αίμα τθσ κυςίασ του 
Χριςτοφ και  αποτελεί για το Πάςχα απαραίτθτο ςφμβολο. Το αυγό 
ςυμβολίηει τον τάφο του Χριςτοφ που ιταν ερμθτικά κλειςτόσ - όπωσ το 
περίβλθμα του αυγοφ , αλλά ζκρυβε μζςα του τθ «Ηωι», αφοφ από αυτόν 
βγικε ο Χριςτόσ και αναςτικθκε! 



Αφοφ μάκαμε για το ζκιμο των 
κόκκινων αυγϊν και για το 
αυγό μζςα ςτο τςουρζκι ςε 

παραμυκζνια εκδοχι, 
καταςκευάςαμε με ψαλίδι και 
πουά κάνςον χαρτί, το αυγό – 
κοτοπουλάκι του παραμυκιοφ 

χωρίσ να παραλείψουμε το 
όνομά μασ… 



Ηωγραφικι με αρικμοφσ! 



Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ μασ ςε ςυνεργαςία με τθ μαμά του, 
εκτφπωςε κι ζφερε ςτθν τάξθ «εργαςία», όπωσ τθν ονόμαςε. 

Μοίραςε τισ εργαςίεσ ςτθν ομάδα και εξιγθςε τισ οδθγίεσ. 
Κάκε χρϊμα αντιςτοιχοφςε ςε ζναν αρικμό!!! 

Τπζροχο μοίραςμα ανάμεςα ςτθν ομάδα! 



Παςχαλινζσ δράςεισ με αφορμι 
παςχαλινά βιβλία παιδιϊν! 

Ακοφςαμε για τθν ιςτορία του Χριςτοφ και 
τθν δραματοποιιςαμε.  

Ζπειτα ηωγραφίςαμε τισ ςκθνζσ που μασ 
ζκαναν εντφπωςθ και τισ κουβεντιάςαμε. 

Ξεχωρίςαμε τισ παςχαλινζσ λεξοφλεσ 
και τισ γράψαμε ςε ςταυρόλεξο! 



Μια ακόμα παςχαλινι λζξθ 
μεταμορφϊκθκε ςε ομαδικι εργαςία!  

Θ λαμπάδα! 



Σο φαναράκι! 
Με τθ χριςθ του ψαλιδιοφ, τα παιδιά 
κατάφεραν να κόψουν ευκεία γραμμι 

ςχθματίηοντασ ζτςι λωρίδεσ, με τισ οποίεσ 
δθμιουργιςανε φαναράκια για το Άγιο φωσ! 



Από το αίμα του Χριςτοφ κι απ’ το κρυφό του δάκρυ 
ςτου Γολγοκά τουσ λόφουσ γεννικθκα εγϊ,  
ζρχομαι με τθν άνοιξθ, Αγάπθ τ’ όνομα μου,  

από τουσ μφκουσ ζρχομαι, βακιά, απ’ τον καιρό. 
Από το αίμα του Χριςτοφ κι απ’ το κρυφό του δάκρυ 

κι απ’ των ακϊων τα όνειρα είμαι πλαςμζνθ εγϊ. 

(γράφει ο Απόςτολοσ Πάπποσ για τθν παπαροφνα) 



Αυγομαχίεσ ςε μορφι bowling! 



Το παςχαλινό μασ λαγουδάκι μασ βοικθςε να 

μάκουμε να ξεχωρίηουμε λεξοφλεσ από -Λ- και από -Κ-.  



Θ ΠΑΧΑΛΙΣΑ! 
 Ζνα ηωάκι που κρφβει μζςα του τθ λζξθ Πάςχα,  

αλλά εμείσ τθν ανακαλφψαμε! Επίςθσ παίξαμε με τθν ζννοια τθσ 
ποςότθτασ μετρϊντασ και ηωγραφίηοντασ τόςεσ βουλζσ ςτθ μια 

παςχαλίτςα, όςεσ είχε και θ φίλθ τθσ. 



Θ ΠΑΧΑΛΙΣΑ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΓΟΝΙΟ! 
Το ηωάκι αυτό ιταν ςυνδετικόσ κρίκοσ 

για υπζροχα παιχνίδια που 
δθμιουργικθκαν με τθ φανταςία ενόσ 
γονιοφ και ταίριαξαν με τισ παςχαλινζσ 

δράςεισ μασ! 

Αρχικά, φτιάχτθκαν ςτολζσ 
παςχαλίτςασ. ζπειτα, τα παιδιά 
ντφκθκαν και δραματοποίθςαν 

παςχαλινζσ και ανοιξιάτικεσ ιςτορίεσ!  



ΑΓΩΝΕ Ω ΠΑΧΑΛΙΣΕ ΚΑΙ  
ΣΡΕΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ! 







ΜΕ ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
Θ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΝ2 

ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 

Ολοκλθρϊνοντασ τισ παςχαλινζσ 
δράςεισ μασ, κουβεντιάςαμε ςαν 

ομάδα ότι μασ άρεςε, αλλά κι αυτά 
που μασ δυςκόλεψαν! 

 Το πιο ςθμαντικό ιταν ότι οι άγιεσ 
μζρεσ του Πάςχα ζφταςαν μζςα  ςε 
κλίμα αγάπθσ και ςυλλογικότθτασ 

και μασ κράτθςαν «ηεςτοφσ», 
ϊςπου να ξαναγυρίςουμε ςτθν 

τάξθ!  


