
 

 

 

                                                   Ίλιον, Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ , ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!!! 

 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ 

                        

 

 



                   

 

                       

 

 



                 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΒΙΝΤΕΟ , ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
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Ιστορία του Πάσχα, ήθη και έθιμα. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRNAPEu9obA 

Ηθη και έθιμα 

https://www.youtube.com/watch?v=pAyP09x0tYA 

Η Μεγάλη Εβδομάδα με μια ματιά (αναδρομή,ήθη,έθιμα,παραβολές) 

https://www.youtube.com/watch?v=7E9ZKrX3O3A 

Πάσχα: Η Μεγάλη εβδομάδα 

https://www.youtube.com/watch?v=00QQrBLo2DU 

Κάλαντα του Λαζάρου 

https://www.youtube.com/watch?v=6Jiu3RPxwzI 

Κάλαντα του Λαζάρου , Κάλυμνος 

https://www.youtube.com/watch?v=ObU0FnCuzuQ 

Κάλαντα του Λαζάρου , Κέρκυρα 

https://www.youtube.com/watch?v=qmeR8qsaxCI 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ!  

 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

• ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

Κρύβουμε αντικείμενα μέσα στο σπίτι, πασχαλινά αυγά, παιχνίδια 
και ό,τι άλλο θέλουμε και προσπαθούμε να το βρούμε.Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε χρονομετρο , κλεψύδρα για να γίνει πιο 
διασκεδαστικό το παιχνίδι. 

• ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΓΑ 

Κατά προτίμηση τα αυγά να είναι βρασμένα!! 

• ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Φτιάξτε κάρτες για να στείλετε ή να δώσετε σε ξαδέλφια, νονές, 
παππούδες, φίλους 

• ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 
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Φτιάξτε πασχαλινές ζωγραφιές που θα κορνιζάρετε και θα 
κρεμάσετε στον τοίχο 

 

• ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ! 

Βρείτε ένα αγαπημένο παραμύθι, ζωγραφίστε τους ήρωες , 
κολλήστε σε ξυλάκι από καλαμάκι και παίξτε κουκλουθέατρο! 

• ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 

Βρείτε ρούχα , υφάσματα , αξεσουάρ και μεταμφιεστείτε! 

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. 

Βρείτε στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής σχετικές με τη ζωή 
του Χριστού και το Πάσχα.Ενδεικτικά: 

 πασχαλιάτικο τραπέζι Nikolay 

Bogdanov-Belsky 

 το πασχαλιάτικο αρνί Niko Pirosmani 

https://www.aspaonline.gr/toixos-erga-tehnis-paidion/
https://www.aspaonline.gr/toixos-erga-tehnis-paidion/


 Ανάσταση Sandro Botticelli 1490 

 Γυναίκα με πασχαλιάτικα αβγά Niko 

Pirosmani 

 πασχαλιάτικο φαγητό Constantin Stahi 

1916 

 

• ΦΤΙΑΞΤΕ ΓΛΥΚΑ, ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ , ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ, 
ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ! 



Σας επισυνάπτουμε σχετικές συνταγες που πραγματοποιήθηκαν 
με επιτυχία! 

 

• TΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΑΥΓΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ! 

• Ωμό και βρασμένο αυγό, πώς τα ξεχωρίζουμε;Γυρίσαμε 
τα αυγα , ανακαλύψαμε ότι το βρασμένο αυγό 
περιστρέφεται γρήγορα , άλλωστε έχει βράσει ήδη κα το 
περιεχόμενο του είναι συμπαγές, σε σχέση με το ωμό το 
οποίο περιστρέφεται πιο αργά. 

• Αυγό σε αλατόνερο...θα επιπλεύσει ή θα μείνει στο πάτο 
του βάζου;Το αυγό θα επιπλεύσει εφόσον βάλουμε πολύ 
αλάτι ώστε η άνωση να είναι ίση με το βάρος του αυγού. 

• Χρησιμοποιούμε διάφορα υγρά στα οποία βυθίζουμε τα 
αυγά μας για 24 ώρες. 

Ξύδι:Το αυγό ξέβαψε και το ξύδι διαλύει και το κέλυφος 
του. 

Γάλα:το αυγό δεν ξεβάφει 

Χυμός φρούτων:Το ξεβάφει με τα οξέα του. 

Σόδα:το ανθρακικό ξεβάφει ελάχιστα το αυγό. 

Νερό:Καθόλου. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


