
Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα 

και, μεταξύ των ετοιμασιών για

την ημέρα του Πάσχα, είναι

ευκαιρία να ετοιμάσεις το

Πασχαλινό Πτυχίο από το βιβλίο

του Κλάδου Πουλιών! 

 

Αρκεί  να  εκπληρώσεις
τις  παρακάτω  αποστολές !

   
 



        
  

1. Να ξέρεις γιατί γιορτάζουμε το
Πάσχα και να μπορείς να ψάλλεις το
“Χριστός Ανέστη”.
Μπορείς να το ακούσεις στο ΥοuTube
κάνοντας την αναζήτηση:
''ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ'' ΣΕ 5 ΓΛΩΣΣΕΣ

       
2.. Να γνωρίζεις δύο ελληνικά
πασχαλινά έθιμα.Γιατί σπάνε τους
Μπότηδες; Σε ποια πόλη φτιάχνουν
αερόστατα το βράδυ της Ανάστασης;
Ποιοι συμμετέχουν στον αγώνα της
ανηφόρας; Πού γίνεται η αναπαράσταση
του νιπτήρα;Πώς παίζεται το παιχνίδι του
Ζαφείρη; Ξέρεις κάποιο έθιμο από την
Θράκη, την Αράχωβα, την Κύθνο, την
Πάτμο, το Λεωνίδιο, την Ρόδο ή άλλες
περιοχές; Δείτε πληροφορίες κάνοντας click
εδώ!
 
 
   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4679,21186/extras/texts/pasxalina_ethima.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Kh49twWLao


Ζωγράφισε, με μαρκαδόρους ή με 

 
3. Να ξέρεις να βάφεις αυγά. 
Πριν βάψεις ή διακοσμήσεις τα αυγά
πρέπει να τα έχεις βράσει. Παρακάτω
μερικές ιδέες:

νερομπογιές, ένα αυγό για κάθε μέλος της
οικογένειάς σου. Μπορείς να προσθέσεις
λεπτομέρειες: μαλλιά, καπέλα, γυαλιά,
φουλάρια και ό,τι άλλο χαρακτηριστικό
θες για τον καθένα. 
Αυγοθήκες ή κυκλάκια φτιαγμένα από
λωρίδες χαρτονένιες, θα σου
χρησιμεύσουν για βάσεις.
 
 
     
 
       
 



Στόλισε τα αυγά  με ποικίλα
σχήματα:γραμμές,βούλες,τριγωνάκια,
τριφυλλάκια αλλά και λουλούδια,
κοτοπουλάκια, λαγουδάκια ήδιάφορα

Αν έχεις κρύα βαφή αυγών βάλε λίγη
σε ένα κυπελλάκι από γιαούρτι. Κόψε
από χαρτοταινία και κόλλησε σε κάθε
αυγό καρδούλες ή άλλα μικρά σχήματα
και, με ένα πλαστικό κουτάλι, βούτηξε τα
στο χρώμα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα
τα βγάζεις και, όταν στεγνώσουν,
ξεκόλλησε τα κομματάκια της
χαρτοταινίας. Τα αυγά σου θα έχουν

 

    διακοσμητικά σχέδια. Οι μαρκαδόροι   
    είναι οι πιο κατάλληλοι γί αυτό.

     χρωματιστό φόντο και άσπρα
     (ή καφετιά, αν τα αυγά σας είναι σκούρα)       

     σχέδια.
 
 
       
 



Αν έχεις περισσότερα χρώματα,
       

    μπορείς να κάνεις πιο πολλή 
    δουλειά, αλλά και με πιο εντυπωσιακά    
    αποτελέσματα! 
 
Ξεκίνησε με λιγότερα σχήματα και με το
πιο ανοιχτό χρώμα. Όταν τα αυγά
στεγνώσουν κόλλησε καινούργια σχήματα
στα κενά, χωρίς να βγάλεις τα πρώτα, και
βούτηξέ τα σε ένα πιο σκούρο χρώμα.
Στο τέλος θα έχεις τρία χρώματα στα
αυγά σου. Αν το κάνεις και σε ένα ακόμα
χρώμα θα έχεις σκούρα φόντα με τέσσερα
χρώματα καρδούλες (τρία χρώματα και
ένα του αυγού).
 
 
 
 
       



Ίδια δουλειά με την προηγούμενη
αλλά με άλλο υλικό. Αντί για τη
χαρτοταινία κερί: άναψε ένα κερί και
άφησέ το να στάξει πάνω στα αυγά. Οι
σταγόνες θα κυλήσουν, σχηματίζοντας
διάφορα σχήματα. Προχώρησε με τα
χρώματα, όπως στα προηγούμενα. Στο
τέλος χρησιμοποίησε, με προσοχή, ένα
πιστολάκι των μαλλιών, για να λιώσει
το κερί και σκούπισε τα αυγά με ένα
μαλακό πανί.

Αυτή τη φορά μην ανάψεις το κερί,
αλλά ζωγράφισε με αυτό σαν να είναι
μολύβι. Δεν θα βλέπεις τις γραμμές, αν
το κερί είναι άσπρο, αλλά μόλις μπει
στο χρώμα θα εμφανιστούν. Αυτό το
κερί δεν είναι δύσκολο να λιώσει.

               

 

 
   
 



               
 
4. Μάθε και παρουσίασε στο Σμήνος τι
έθιμα υπάρχουν σε άλλες χώρες και πώς
γιορτάζουν το Πάσχα. Αν δεν ξέρεις
κάποια έθιμα από άλλες χώρες, δες εδώ!
 
5.Να βοηθήσεις στο σπίτι σου στην
παρασκευή πασχαλινών κουλουριών.
Μην ξεχάσεις να δεις τα κόκκινα
κουλούρια που ετοίμασε για εμάς ο
μάγειρας Γιάννης Μπουροδήμος.
Μπές στο: www.bearfootinthepark.com
και αναζήτησε: Κόκκινα Πασχαλινά
Κουλουράκια για Μικρούς
Διαφορετικά κάνε click εδώ!
   
 

https://www.onlarissa.gr/2017/04/08/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%AD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF/
https://www.bearfootinthepark.com/el/recipessep/spring/sweetstuff/item/303-red-easter-cookies-kids-el


               
 
6. Να φτιάξεις μια πασχαλινή
χειροτεχνία, όπως λαμπάδα, κάρτα,
στολισμένο αυγό ή ό,τι σκεφτείς!
 

Οι δικές μας προτάσεις για 
Πασχαλινά Εργαστήρια:

 
Βαζάκι έκπληξη
Υλικά: γυάλινο βαζάκι από τρόφιμα
πλυμένo,μπογιά πλαστική, ματάκια που
κινούνται προαιρετικά, χαρτόνι ή
αφρώδες για τις λεπτομέρειες (αυτάκια,
μύτη, στόμα), κόλλα, ψαλίδι.
Γέμισέ το με σοκολατένια αυγουλάκια ή
κάνε το γλαστράκι!
 
   
 



               
 
Καλάθι για αυγά
Υλικά: αφρώδες υλικό σε όποιο χρώμα
θέλεις, λίγο λευκό για τα διακοσμητικά
λουλουδάκια, πασχαλίτσες έτοιμες (αν δεν
έχεις φτιάξτε μία-δύο με κόκκινο και
μαύρο χαρτόνι), κόλλα, ψαλίδι.
Σημείωση: για να πάρει το στρόγγυλο
σχήμα το καλαθάκι, βάλε μέσα ένα μπολ ή
πιάτο και ζέστανέ το με το πιστολάκι, με
τη βοήθεια κάποιου ενήλικου.
 
   
 



      
 
Κρεμαστό λαγουδάκι
Υλικά: χαρτόνι λευκό, ροζ και πολύχρωμο,
πον-πον για τη μύτη, κορδέλα για το
κοκαλάκι, μπογιές, κόλλα, ψαλίδι.στολάκι,
με τη βοήθεια κάποιου ενήλικου.
 
   
 



  
 
Πασχαλινή κάρτα
Υλικά: χαρτόνι στο χρώμα που 
έχουμε, χαρτόνι χρωματιστό, άχυρο 
(αν δεν έχεις, ζωγράφισέ το εσύ 
ή χρωμάτισε χορτάρι και λουλούδια),
μπογιές, κόλλα, ψαλίδι.
 
   
 



  
 
Λαγουδάκι από αυγοθήκη
Υλικά: μια χάρτινη αυγοθήκη, τρελά
ματάκια, μαύρο μαρκαδόρο, λίγο λευκό
χαρτί για τα δόντια, μπογιές, κόλλα,
ψαλίδι.
 
   
 


