
  
 

                    Ίλιον, Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  
1. 

 

ΔΩΣΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΑΜΠΑΔΑ: Παιχνίδι 

αντιστοίχισης. Ενίσχυση της παρατηρητικότητας. 

Παρακάτω θα βρείτε το υλικό για να το εκτυπώσετε. 

https://www.kindykids.gr/images/stories/drastiriotites- 

pasxa/PAIDIA-LAMBADES.pdf 

https://www.kindykids.gr/images/stories/drastiriotites-pasxa/PAIDIA-LAMBADES.pdf
https://www.kindykids.gr/images/stories/drastiriotites-pasxa/PAIDIA-LAMBADES.pdf


2. 

 

ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΥΓΑ: Βρίσκω τα σωστά κομμάτια του 

αυγού και τα ενώνω. Στόχος είναι η ενίσχυση της 

παρατηρητικότητας. Μπορείτε να τα δημιουργήσετε μαζί με τα 

παιδιά με χαρτί ή χαρτόνι. 

 

3. 

 

ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ. 

Στόχος είναι η ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού. 



4. 

 

ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΣΑΙΟ-ΜΙΚΡΟ (τόμπολα): Αναγνώριση μεγεθών 

και σειροθέτηση από το μεγάλο στο μικρό και από το μικρό στο 

μεγάλο. 

 

 

5. 

ΤΟΜΠΟΛΑ ΜΕΓΕΘΩΝ (παραλλαγή της προηγούμενης 

δράσης): Αντιστοίχιση του σωστού αυγού στη σωστή κοτούλα 

ανάλογα με το μέγεθος. 



6. 

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ/ΑΥΓΟΔΡΟΜΙΑ (με αυγό ψεύτικο και 

κουτάλα ή κουτάλι). 

Στόχος: Εξάσκηση της ισορροπίας. 

 

7. 

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ: Κρύβουμε μερικά ψεύτικα αυγά ή 

σοκολατένια και τα παιδιά ψάχνουν να τα βρουν. Πασχαλινό 

έθιμο άλλης χώρας αλλά πολύ διασκεδαστικό. 



8. 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΙ ΑΥΓΑ 

(παραλλαγή του κλασικού παιχνιδιού): Ο σκοπός είναι να μην 

πέσουν όλα τα αυγά κάτω. 

 

9. ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Δημιουργούμε με ταινία στο δάπεδο 

σχήματα όπως ένα αυγό,μία λαμπάδα,έναν σταυρό κ.α και 

περπατάμε πάνω στις ταινίες που έχουμε σχεδιάσει 

(ενισχύοντας την ισορροπία μας) είτε με τις φτέρνες,είτε με τις 

μύτες,στα πλάγια,γρήγορα-αργά,δυνάτά-απαλά κτλ. 



10. 

ΤΟΜΠΟΛΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Αναγνώριση των χρωμάτων και 

αντιστοίχιση. 

 
11. 

 
 

 

«ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΙΑ ΜΟΥ;». Στόχος είναι η ενίσχυση της 

οπτικής διάκρισης. 



12. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΖΛ: Ενίσχυση της παρατηρητικότητας. 

 

 
13. 

ΤΥΛΙΓΜΑ-ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΜΕ 

ΤΟΥΛΙΑ,ΚΛΩΣΤΕΣ,ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΤΛ: Ενδυνάμωση 

δαχτύλων και ενίσχυση λεπτής κινητικότητας. 



14. 

 

«ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΟΜΟΙΑ». Παιχνίδι παρατήρησης αλλά και 

μνήμης. 

 
15. 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ρολλάρω 

στο χαρτί). 

Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας με λαμπάδα και χρώματα. 



16. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΑ: 

Σχεδιάστε ζωάκια ή ζωγραφιές σε διαφανή σακουλάκια. Βάλτε 

στα σακουλάκια βαμβάκι και κολλήστε τα στο τζάμι ή σε 

τραπέζι. Μπορείτε αντι για βαμβάκι να βάλετε και χρώματα. 

 
17. 



 
 

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Θα χρειαστείτε ένα αναδευτήρι και διάφορες κορδέλες. 

 
18. 

 

ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΠΑΝΩ ΣΕ 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ: Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού. 



19. 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ: Εξάσκηση 

της παλαμιαίας σύλληψης κάνοντας μπαλίτσες-αυγουλάκια από 

πλαστελίνη και τοποθέτηση σε μία αυγοθήκη. 

 
20. 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ: 

Δημιουργία της δικής μου λαμπάδας. 



21. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗΣ- ΜΙΜΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- 

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Γίνομαι κουνελάκι του Πάσχα και 

μιμούμαι τις κινήσεις του. 

 
22. 



 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ:Σπάμε το τσόφλι του αυγού για να 

ανακαλύψουμε το κρυμμένο χρώμα. Ενίσχυση λεπτής 

κινητικότητας. 

 
23. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ: 

Βάφετε την αυγοθήκη σε διάφορα χρώματα,κάνετε μία σχισμή 



και τους δίνετε μεγάλα χρωματιστά κουμπιά ή χαρτάκια να τα 

βάλουν μέσα στο αντίστοιχο χρώμα. 

 

 
24. 

ΚΟΛΛΑΖ ΜΕ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ 

ΦΥΛΛΑ: Δημιουργία αρνιού με αισθητηριακά και φυσικά 

υλικά. Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας. 

 
25. 

ΖΥΜΑΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ: Επαφή με τα έθιμα 



του Πάσχα και ενίσχυση της παλαμιαίας λαβής. 

Η συνταγή: 

https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia- 

zymes/lazarakia 

 

26. 

ΒΑΨΙΜΟ ΑΥΓΩΝ: Επαφή με τα έθιμα του Πάσχα. 

 

 
27. 

Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ: Το λουλούδι του Πάσχα. Όταν ανθίζει και 

μοσχοβολάει η πασχαλιά,έρχεται το Πάσχα. 

Φυσικό περιβάλλον,αναγνώριση χρωμάτων,όξυνση αισθήσεων 

(όσφρηση). 

https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia-zymes/lazarakia
https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia-zymes/lazarakia


 

 

 
 

ΜΕΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: 

 Ήρθε πάλι η Πασχαλιά 

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

 Πασχαλινό,παιδικό τραγούδι 

https://www.youtube.com/watch?v=o2laaxGvzlU 

 Πλάθω κουλουράκια 

https://www.youtube.com/watch?v=8M0f9HYEAr4 
 

 

 

 

 

Υλικό για εκτύπωση θα βρείτε παρακάτω: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo
https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo
https://www.youtube.com/watch?v=o2laaxGvzlU
https://www.youtube.com/watch?v=o2laaxGvzlU
https://www.youtube.com/watch?v=8M0f9HYEAr4
https://www.youtube.com/watch?v=8M0f9HYEAr4


 

 



 



 













 


