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«Κπξία πόηε έξρεηαη ην Πάζρα;» 
Η ερϊτθςθ αυτι προζκυψε 
με τον ερχομό τθσ Κακαρισ 

Δευτζρασ!!! Και τθν 
απάντθςθ μασ ζδωςε θ 

κυρά Σαρακοςτι!!! 

Πειραματιςτικαμε 
καταςκευάηοντασ τισ 

δικζσ μασ πρωτότυπεσ 
εκδοχζσ τθσ!!! 



Με γνϊμονα τθν κυρά – Σαρακοςτι διανφςαμε τισ εβδομάδεσ, κόβοντασ ζνα 
ποδαράκι κάκε φορά – εβδομάδα!  Ώςπου φτάςαμε και ςτθν τελευταία 
εβδομάδα!!! 

Την Κυρά Σαρακοςτή 
που είναι ζθιμο παλιό 

οι γιαγιάδεσ μασ τη φτιάχναν 
με αλεφρι και νερό 

 
Για ςτολίδι τησ φοροφςαν ςτο 

κεφάλι τησ ςταυρό 
και το ςτόμα τησ ξεχνοφςαν 

γιατί νήςτευε καιρό 
 

Και μετροφςαν τισ 
ημζρεσ με τα πόδια τησ 

τα εφτά 
κόβαν ζνα τη βδομάδα, 

μζχρι να ζρθει η 
Παςχαλιά!!!!!! 



Μια πρϊτθ προςζγγιςθ του Πάςχα πραγματοποιικθκε καταγράφοντασ ςε 
ζνα πίνακα αναφοράσ τι γνωρίηουμε ιδθ για το Πάςχα! 

Οι ιδζεσ πολλζσ!!!  

Με αυτόν τον τρόπο, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτα 
παιδιά να εκφράςουν με τον προφορικό λόγο 
και να μοιραςτοφν ςτθν ομάδα εμπειρίεσ και 
βιϊματά τουσ!! 



Επηπιένλ, έρνληαο ζηελ δηάζεζή καο ην αιθαβεηάξην….. 

Λάβαμε ερεκίςματα 
οπτικά και ακουςτικά για 

τθν παςχαλιά, τθ 
λαμπρι….. 



Στθ ςυνζχεια, επεξεργαςτικαμε μία – μία τισ ιδζεσ των παιδιϊν! Αξιοποιϊντασ ςτθν 
αρχι υλικό που ζφεραν τα ίδια ςτθν τάξθ μασ!!  

« Τι είναι θ Μεγάλθ 
Εβδομάδα;» 

Ιςτορίεσ που αφοροφν τα κόκκινα 
αυγά, που κα μείνουν ςτισ 

μνιμεσ των μικρϊν παιδιϊν!! 



Αφοφ λοιπόν διαβάςαμε και επεξεργαςτικαμε αυτά τα παραμφκια ςτρζψαμε το 
ενδιαφζρον μασ ςτθν αιτιολογία αυτϊν των εκίμων. 

Γιατί πάμε 
ςτθν 

εκκλθςία; 

Τισ απαντιςεισ τισ ανακαλφψαμε μζςα 
ςτα βιβλία που είχαν πλθροφορίεσ για το 
Πάςχα! Και μάλιςτα αυτά τα βιβλία δεν 

ιταν παραμφκια!! 

Τα παιδιά ζρχονται ςε μια 
πρϊτθ επαφι και με βιβλία 
άλλου χαρακτιρα με 
διαφορετικό κειμενικό είδοσ! 



Μάιηζηα, ε επεμεξγαζία ησλ θόθθηλσλ απγώλ 
θηλεηνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκό ην ελδηαθέξνλ ησλ 
παηδηώλ! 

Οι παρατθριςεισ των παιδιϊν 
πολλζσ και διαφορετικζσ! 



Σεηξά είρε ε παζραιηλή καο εθπαηδεπηηθή 
εθδξνκή!!! 

Μαηζψαμε τα αυγά από το κοτζτςι με ςκοπό να τιμιςουμε το 
ζκιμο του Πάςχα, το βάψιμο των αυγϊν! 



Αθνινύζεζε ε παξνπζίαζε ησλ πιηθώλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνύζακε ….. 



Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε ραξά 
θαη δεκηνπξγία!!! 

Καταςκευι των 
λαμπάδων μασ!! 



Καζώο, θαη ην βάςηκν θόθθηλσλ απγώλ! 



Επηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν απνθαζίζακε όηη ηα 
 απγνπιάθηα καο ρξεηάδνληαλ κηα θσιίηζα!!! 



Αθόκε, επεμεξγαζηήθακε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 
απεηθνλίδνληαλ ζε παζραιηλά απηνθόιιεηα, ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα κνηξαζηήθακε!!!! 



Τα απγά καο βνήζεζαλ λα θαηαθέξνπκε 
πνιιά πξάγκαηα!!! 

Να 
ιςορροπιςουμε 

παίηοντασ 
κουταλοδρομίεσ!! 

Απαιτείται ζλεγχοσ 
κινιςεων , ιςορροπία, 

ακολουκία ενόσ 
ρυκμοφ, ταχφτθτα, 

ςυνεργαςία…… 



Επηπιένλ, θαηαζθεπάδνληαο ράξηηλα ρξσκαηηζηά απγά….. 

Και κυμθκικαμε τα χρϊματα!!! 



Παίξαμε παιχνίδια μακθματικϊν… αναγνϊριςθ 
αρικμϊν 0 - 5 



Δραςτθριότθτεσ ςειριοκζτθςθσ 
αρικμϊν 1 – 5, μζςα από τισ οποίεσ 

ευνοοφνται ευκαιρίεσ 
αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν τθσ 

ομάδασ και ςαφϊσ ςυνεργαςίασ…. 



Μηα παξαιιαγή ηνπ γλσζηνύ παηρληδηνύ « Μάγηζζα 
κάγηζζα ηη καγεηξεύεηο»  

Μζςα από ζνα παιχνίδι τα παιδιά εξοικειϊνονται με 
τθν ςφνδεςθ ενόσ αρικμοφ –ςυμβόλου με τθν ζννοια 
τθσ ποςότθτασ που κρφβεται πίςω από αυτόν! (όταν 
εμφανίηεται ο αρικμόσ 2 κάνουμε δφο βιματα κ.λ.π) 



Εικαςτικι ζκφραςθ!! 



Οη εηθαζηηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο ζπλερίζηεθαλ, 
καζαίλνληαο λέεο ηερληθέο…. 

Ζωγραφίηουμε κοτοπουλάκια με 
τθ βοικεια ενόσ πιρουνιοφ που 

δανειςτικαμε από τθν γωνιά του 
κουκλόςπιτου! 



Κνπλειάθηα κε κηα πνιύ δηαθνξεηηθή θαη πξσηόηππε ηερληθή! 



Έλα πνιύ βαζηθό θνκκάηη βεβαίσο πνπ καο απαζρόιεζε 
απνηέιεζε ε Αλάζηαζε αιιά θαη ηα πάζε ηνπ Κπξίνπ! 

Παρακολουκιςαμε μια 
προςζγγιςθ των γεγονότων 

με τθ βοικεια των 
κινοφμενων ςχεδίων…. 



Από ηελ νπνία πξνέθπςαλ πξνβιεκαηηζκνί θαη απνξίεο….. Τηο 
νπνίεο επεμεξγαζηήθακε!! 

Διαβάηοντασ παραμφκια 
που αναφζρονται ςτθν 
ιςτορία του Χριςτοφ….. 

Παρατθρϊντασ τισ εικόνεσ 
τουσ… τουσ ιρωεσ τουσ…  



Οινθιεξώλνληαο ηελ αλαθνξά ζηα πάζε ηνπ Χξηζηνύ κε 
ηελ ζηαύξσζή Τνπ, αζρνιεζήθακε κε ηα ινπινύδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ην Πάζρα! 



Τέινο, επεμεξγαζηήθακε ηηο ιέμεηο παπαρούνα θαη πασχαλιά… 



 

Ευχόμαςτε θ αγάπθ τθσ 
Ανάςταςθσ να ηεςταίνει 

τισ καρδιζσ μασ !!! 

Με εκτίμθςθ, 
 θ παιδαγωγόσ  

Ναταλία Μπαϊμάκα 


