
 

 

 

                                  Ίλιον, Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΛ ΜΕ ΞΥΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

-Κολλάμε προσωρινά τα ξυλάκια με σελοτέιπ και ζητάμε από τα παιδιά να 

ζωγραφίσουν το πασχαλινό σχέδιο που επιθυμούν –ανάπτυξη δημιουργικής 

έκφρασης- 

-Ξεκολλάμε το σελοτέιπ, ανακατεύουμε τα ξυλάκια και ζητάμε από τα παιδιά 

να τα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά - λεπτή κινητική ανάπτυξη-συντονισμός 

χεριού και ματιού- (προσαρμογή σε μία διαδικασία δοκιμής για την ανεύρεση 

του σωστού ή του λάθους.) 



 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( ΈΝΩΣΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ) 

 

- Προμηθευόμαστε ξυλάκια χειροτεχνίας και ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους 

σχήματα. Για παράδειγμα, κάθε ξυλάκι θα έχει ένα ημικύκλιο και τα δύο μαζί αν 

ενωθούν να σχηματίσουν τον κύκλο.  

-Μπερδεύουμε τα ξυλάκια και ζητάμε στο παιδί να τα ξεχωρίσει σε ζευγάρια 

ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα –συντονισμός χεριού και ματιού- 

-Ζητάμε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν το κάθε σχήμα και να μας πουν πως 

ονομάζεται -μαθηματικές έννοιες- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ 

 

-Σχεδιάζουμε το πασχαλινό μας αυγό (κύκλο-οβάλ) και κόβεται από το παιδί. 

-Ζητάμε από το παιδί να πιάσει  με το μανταλάκι το πον-πον και να το 

βουτήξει στη νερομπογιά, –λεπτή κινητικότητα- 

(Τα μανταλάκια βοηθάνε το παιδί να μάθει να χρησιμοποιεί τα τρία δάχτυλα 

με τα οποία πιάνουμε το μολύβι). 

-Με επαναλαμβανόμενες κινήσεις και με εναλλαγή χρωμάτων, τα παιδιά 

ζωγραφίζουν το αυγό τους –ανάπτυξη συντονισμού κινήσεων- 



-Επιβραβεύουμε το παιδί για το έργο του. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΛΑΖ 

-Ζητάμε από το παιδί να μας δώσει δυο πλαστικά πιατάκια και τα κολλάμε 

μεταξύ τους όπως φαίνεται και στην εικόνα. 

-Προμηθευόμαστε κίτρινο γκοφρέ, κάνσον, ή οποιοδήποτε άλλο χαρτόνι, και 

προτρέπουμε το παιδί να κόψει είτε ακανόνιστα, είτε σε καθορισμένα σχήματα 

και λωρίδες το χαρτόνι –λεπτή, αδρή κινητικότητα- 



-Τοποθετούμε κόλλα επάνω στα πλαστικά πιάτα και το παιδί κολλά τα 

κομμάτια από το χαρτόνι -περιορισμός πλαισίου- 

- Σχεδιάζουμε τα μάτια, τη μύτη, τα χέρια και τα πόδια και ζητάμε από το 

παιδί να τα κόψει και να τα κολλήσει  –ψαλίδι, λεπτή κινητικότητα- 

 

 

 

 

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΑΥΓΩΝ 

 

-Σχεδιάζουμε 3 κύκλους (οβάλ) σε σχήμα αυγού και προτρέπουμε το παιδί να 

το κόψει –ψαλίδι- 

- Έπειτα τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο. 

-Ζητάμε από τα παιδιά να κόψουν κορδέλες και να επιλέξουν κουμπιά σε 

διάφορα μεγέθη –λεπτή αδρή κινητικότητα-,-αισθητηριακό υλικό- 



-Τοποθετούμε κόλλα και το παιδί κολλά επάνω τα υλικά (κουμπιά- κορδέλες 

και άλλα υλικά), με όποιον τρόπο επιθυμεί –λεπτή κινητικότητα- 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ! 

 

-Σχεδιάζουμε ένα οβάλ αβγό σε μια χάρτινη επιφάνεια. 

-Ζητάμε από το παιδί να κόψει το αβγό – λεπτή/αδρή κινητικότητα: 

ψαλίδι 

-Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός αιχμηρού αντικειμένου 

δημιουργούμε διάφορα μοτίβα επάνω στο αβγό. 



-Ζητάμε από το παιδί να μας φέρει διάφορα υλικά προκειμένου να 

γεμίσει τα μοτίβα – λεπτή/αδρή κινητικότητα : αισθητηριακά υλικά και 

ακολουθία μοτίβου. 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ 

 
-Ζητάμε από το παιδί να μας φτιάξει το σχήμα τρίγωνο με τη βοήθεια 

τριών γλωσσοπίεστρων και τα κολλάμε (σύνθεση του γεωμετρικού 

σχήματος: τρίγωνο) 



    -Του ζητάμε να μας φέρει 3 τρίγωνα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα 

στο σπίτι. (αντιστοίχιση ποσότητας – αντικειμένου). 

-Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτί ένα μεγάλο τρίγωνο για το φόντο και ένα 

μικρότερο τρίγωνο για το στόμα (προμαθηματικές έννοιες: μικρό –

μεγάλο ). 

-Ζητάμε από το παιδί να κόψει τα τρίγωνα – λεπτή/αδρή κινητικότητα: 

ψαλίδι και περιορισμός πλαισίου. 

-Ζητάμε από το παιδί να φέρει ότι υλικό θέλει για να τοποθετήσει 

επάνω στην κατασκευή μας ( λεπτή/αδρή κινητικότητα: αισθητηριακά 

υλικά) 

-Βάζουμε μάτια και ότι υλικό έχουμε, όπου έχουμε ορίσει. 

-Τοποθετούμε την κατασκευή μας στο χώρο μας, έχοντας 

επιβραβεύσει την προσπάθεια του παιδιού μας! 

 

 

 

 

 

 ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

-Σε δύο μεγάλες λωρίδες χαρτονιού γράφουμε ‘Καλό 

Πάσχα’ και τις χωρίζουμε. 



       -Σε ένα άλλο χαρτόνι γράφουμε την ίδια φράση και ζητάμε 

από το παιδί να κόψει ένα ένα γράμμα και χωριστά και να έχει 

σχήμα οβάλ για να παραπέμπει σε αβγό. 

-Αφού τοποθετήσουμε σε μια επιφάνεια τις πινακίδες μας, 

ζητάμε από το παιδί να σχηματίσει τις λέξεις που 

γράψαμε, αντιστοιχίζοντας κάθε φωνούλα κάτω από το 

αντίστοιχο γράμμα. ( αντιστοίχιση και σχηματισμός 

λέξεων) 

   Μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε, αρκεί να είναι 

δισύλλαβες/τρισύλλαβες λεξούλες που είναι το ηλικιακό μας 

ορόσημο. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΥΓΑ 

 



-Ζωγραφίζουμε 5 αβγά και σχεδιάζουμε διάφορα μοτίβα με στόχο να 

τα χωρίσουμε.  

-Ζητάμε από το παιδί να κόψει στη μέση το κάθε αβγό – έννοια 

συνόλου, υποσυνόλου (ολόκληρο – μισό) και λεπτή/αδρή κινητικότητα: 

ψαλίδι 

-Στα μισά κομμάτια σχεδιάζουμε με διακεκομμένες γραμμές τους 

αριθμούς (αριθμογραμμή από το 1-5). 

-Ζητάμε από το παιδί να ενώσει τις γραμμές, ώστε να σχηματιστούν οι 

αριθμοί ( ιχνηλασία – προγραφή των αριθμών) 

-Στα υπόλοιπα μισά κομμάτια κολλάμε ότι υλικό θέλουμε στην 

ποσότητα που αντιστοιχεί με τον αριθμό του κάθε αβγού. (αντιστοίχιση 

ποσότητας – αντικειμένου και αριθμού) 

-Έχουμε δημιουργήσει το δικό μας πάζλ και τα παιδιά προσπαθούν να 

ενώσουν τα σωστά κομμάτια. 

Στη συνέχεια μπορούμε να εντάξουμε και τους υπόλοιπους αριθμούς, μέχρι 

το 10. 

-Βάφουμε τα αβγά μας αλλιώς. Εκτός από την παραδοσιακή βαφή των 

αβγών, μπορείτε να δημιουργήσετε με ακρυλικές μπογιές και να 

φτιάξετε τα δικά σας στολίδια, όπως θέλετε εσείς και οι μικροί μας 

φίλοι. 

 

         

 ΦΩΛΙΤΣΕΣ  

 



-Κόβουμε μισό χάρτινο πιάτο ,έννοια συνόλου-υποσυνόλου – ένα ,ολόκληρο, 

μισό -  

-Σχηματίζουμε 3 κύκλους (οβάλ) και κόβονται από το παιδί –Λεπτή και αδρή 

κινητικότητα ,ψαλίδι -   

-Ζητάμε από το παιδί να μας μετρήσει ως το 3 ,να μας αναγνωρίσει τον 

αριθμό 3 ,να μας φέρει 3 αντικείμενα , να μας φέρει 3 αντικείμενα που να 

έχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα, να σχηματίσει με οπτικό ερέθισμα τον αριθμό  

κ.ο.κ  – Οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού 

-Ζητάμε από το παιδί να μας βρει κάποιο υλικό προκειμένου να γεμίσουμε το 

πιάτο μας εξωτερικά      – αισθητηριακό υλικό- 

-Βάζουμε μάτια και μύτη ,όπου εμείς οι  ίδιοι έχουμε τοποθετήσει την κόλλα – 

λεπτή,αδρή κινητικότητα και περιορισμός πλαισίου – 

-Με την ολοκλήρωση της κατασκευής επιβραβεύουμε τον μικρό μου φίλο και 

τοποθετούμε την κατασκευή στο χώρο του! 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 



ι  

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Μιλήστε με τα παιδιά για την εμπειρία που βιώνουν, πώς νιώθουν τα ίδια, 

πώς πιστεύουν ότι νιώθετε εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν ( 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ) και στη συνέχεια αφήστε τα να το αποτυπώσουν στο 

χαρτί μ’ ένα διαφορετικό τρόπο!! 

  



 

 



 

 









 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9tA452WN4o 

https://www.youtube.com/watch?v=bSjF2BRwlqc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo 

https://www.youtube.com/watch?v=Du0mrcmQ86M&list=PLiv0AnyI9Az

u4WKU9webqDi8cEtzy-GLk 

(κάποια τραγούδια που μας στέλνει ο φίλος μας ο Κένι από Αγγλία) 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

https://www.youtube.com/watch?v=D7z-

aJqTw1U&list=PLiv0AnyI9Azu4WKU9webqDi8cEtzy-GLk&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9tA452WN4o
https://www.youtube.com/watch?v=bSjF2BRwlqc
https://www.youtube.com/watch?v=cS_BX_ypAHc
https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo
https://www.youtube.com/watch?v=Du0mrcmQ86M&list=PLiv0AnyI9Azu4WKU9webqDi8cEtzy-GLk
https://www.youtube.com/watch?v=Du0mrcmQ86M&list=PLiv0AnyI9Azu4WKU9webqDi8cEtzy-GLk
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=D7z-aJqTw1U&list=PLiv0AnyI9Azu4WKU9webqDi8cEtzy-GLk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=D7z-aJqTw1U&list=PLiv0AnyI9Azu4WKU9webqDi8cEtzy-GLk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE


 

 

 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

-Δρασκελισμός. Ακολουθία πορείας κάνοντας ένα ζωάκι του Πάσχα, 

όπως λαγουδάκι, κοτοπουλάκι, πασχαλίτσα με τις αντίστοιχες κινήσεις 

τους (χοροπηδάμε σαν λαγουδάκια, πετάμε σαν πασχαλίτσες κ.ο.κ) 

 

-Έχουμε σχεδιάσει πολλά αβγουλάκια σε χαρτί και αφού τα έχουμε κόψει, 

τα κρύβουμε σε διάφορα μέρη του σπιτιού. Βάζουμε ένα τραγούδι να παίζει 

και μέχρι να τελειώσει το τραγούδι πρέπει να έχουμε μαζέψει όσα 

περισσότερα αυγουλάκια μπορούμε και να τα τοποθετήσουμε σε ένα κουτί, 

σε μια λεκάνη, σε ένα στεφάνι (οτιδήποτε έχουμε ορίσει εμείς σαν χώρο).  

 

   Μπορούμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και να έχουμε ταξινομήσει δύο 

διαφορετικά χρώματα, έτσι ώστε ο καθένας να ψάχνει το χρώμα του και να το 

τοποθετεί στην αντίστοιχη τοποθεσία. (ταξινόμηση χρωμάτων) 

 

-Τυφλόμυγα. Έχουμε ρίξει στο πάτωμα τα αβγουλάκια που είχαμε σχεδιάσει 

στην προηγούμενη δράση και κλείνουμε στο παιδί τα μάτια ή ζητάμε από το 



παιδί να κλείσει τα δικά μας μάτια και με τις κατάλληλες οδηγίες πρέπει να 

βρει τα αβγά. ( έννοιες προσανατολισμού.) 

 

 

 

-Πασχαλιά: Αφού αποφασίσετε το άτομο που θα κάνει τη «μάνα», δώστε του 

να κρατά στα χέρια του ένα αυγό -κατά προτίμηση ψεύτικο. Τα άτομα που 

είναι μέσα στον κύκλο, έχουν τα χέρια τους από πίσω τους και μένουν με 

κλειστά μάτια. Η «μάνα» αρχίζει να γυρίζει γύρω από τον κύκλο και να 

τραγουδά το ποιηματάκι:  

 

«Πασχαλιά, Πασχαλιά 

Με τα κόκκινα αυγά) 

Κο, κο, κο και κα, κα, κα 

Κο, κο, κο, και κα, κα, κα 

Η κότα μας γεννά!» 

 

- Δημιουργήστε μια ανοιξιάτικη ‘έξοδο’ μέσα στο σπίτι σας ή τον 

κήπο σας. Κάντε ένα πικ νικ με συνταγές που θα έχετε υλοποιήσει 

μαζί με τους μικρούς μας φίλους. 

 

 

Καλή διασκέδαση και καλό Πάσχα! 

 


