
1. Παίξτε παντομίμα, με σκηνές απ’ τις
αγαπημένες σας ταινίες.
 
2. Το ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών: 
Αναζήτησε στη σελίδα του Tοπικού σου
Tμήματος, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
φωτογραφίες από παλιότερες Οδηγικές
δράσεις της Ομάδας και του Τοπικού σου
Τμήματος. Βρες φωτογραφίες που ήσουν και
εσύ μέσα. Ρώτησε το Αρχηγείο σου 
για όποια φωτογραφία σου τραβήξει το
ενδιαφέρον.

Η Ανάσταση και το Πάσχα πλησιάζει.
Συγκέντρωσε πληροφορίες από το διαδίκτυο,
σχετικά με ήθη και έθιμα από 3 διαφορετικά
μέρη της Ελλάδας. Σίγουρα υπάρχει κάτι, το
οποίο δεν έχεις ξανακούσει.  

O Κλάδος Οδηγών προτείνει:
 

1.

 
2.  Γράψε μια ευχή από καρδιάς και       
     στείλε τη στους ανθρώπους που θα           
     ήθελες, αλλά δε μπορείς να είσαι
     μαζί τους.
                 
3. Διάβασε “Το Ημερολόγιο της Άννα Φρανκ”, ένα      
    βιβλίο μεταφρασμένο σε 30 γλώσσες, που       
    μιλά για μια νεαρή κοπέλα την περίοδο του Β’   
    Παγκοσμίου Πολέμου, που κρυβόταν από      
    τους Γερμανούς, μαζί με τηνοικογένειά της,      
    σε ένα καταφύγιο ενός σπιτιού και 
    κατέγραφε τη ζωή της.
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4.... και μια ιδέα από το Τ.Τ.Λάρισας:     
       Ομαδική συγγραφή ιστορίας με πολλές           
       ανατροπές. 
 
    Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει με το γράψιμο
μιας ιστορίας (5-6 γραμμές). Την σταματάς σε
ένα σημείο που γίνεται μια ανατροπή, δηλαδή
συμβαίνει κάτι εντελώς ξαφνικά και
εμφανίζεται κάποιο στοιχείο στην ιστορία, π.χ.
ένα κλειδί, ένα φτερό, ένα κουμπί, ένα
μπουκάλι με μήνυμα στο εσωτερικό του, κλπ.  
    Τότε στέλνεις την ιστορία σου σε έναν
άλλο/η Οδηγό της Ομάδας σου, για να
συνεχίσει να γράφει μέχρι τη στιγμή που
γίνεται πάλι κάποια ανατροπή. Στη συνέχεια,
εκείνος θα τη στείλει στον επόμενο/η, και πάει
λέγοντας.
    Στο τέλος, αφού έχουν γράψει όλα τα παιδιά
της Ομάδας, διαβάζετε και διασκεδάζετε με το
συνολικό αποτέλεσμα.
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10-15 φλούδες από ξηρά κρεμμύδια (εξαρτάται πόσα
αυγά θέλετε να βάψετε)  
Αυγά
Μερικές πρέζες αλάτι (για να προλάβετε το σπάσιμο στο
τσόφλι του αυγού)
1 κουτ.σούπας ξύδι (που προλαμβάνει τη διαρροή του
αυγού)
Ένα παλιό διαφανές καλσόν στο χρώμα του δέρματος 
Φυτά της επιλογής σας, όπως η φτέρη, δυόσμος,
μαϊντανός, άνηθος, τριφύλλι και άνθη όπως το
μπουμπούκι της βουκαμβίλιας, κλπ.

   5.Βάψιμο αυγών με φυσικό τρόπο
      Έφτασε η Μ.Εβδομάδα κι η ώρα να      
      βάψουμε τα αυγά μας. Φέτος, προτείνουμε     
      έναν άλλο φυσικό τρόπο βαφής αυγών       
      που προέρχεται από την ελληνική
      παράδοση και διαφέρει από τις κλασικές       
      βαφές του εμπορίου: Το βάψιμο των αυγών    
      με ξηρά κρεμμύδια τα οποία διακοσμούνται   
      με  φύλλα από τα φυτά π έχουμε στις
      γλάστρες μας, ή γενικά στο σπίτι μας.
 
Θα χρειαστείτε:

 

 



 
Εκτέλεση:
Βήμα 1ο: Κόψτε ένα κομμάτι περίπου 10 εκ.
από το καλσόν, έτσι ώστε να τυλίξετε με αυτό
το αυγό. Τοποθετείστε πάνω το φυτό που θα
διακοσμήσει το αυγό σας. Τυλίξτε σφιχτά το
αυγό με το καλσόν και ασφαλίστε το με ένα
δυνατό κόμπο.



Βήμα 2ο: Τοποθετήστε τα αυγά πάνω από τα
ξερά περιβλήματα των κρεμμυδιών, ρίξτε
νερό τόσο όσο να καλύπτει τα αυγά, το αλάτι
και το ξύδι και ανάψτε το μάτι στη μέγιστη
θερμοκρασία. Μόλις το νερό φτάσει στον
ύψιστο βρασμό, κατεβάστε τη φωτιά σε
μέτρια θερμοκρασία και αφήστε τα αυγά να
βράσουν ανάλογα πόσο σφιχτά τα θέλετε.
(5-10 λεπτά).



Βήμα 3ο: Τσεκάρετε αν τα αυγά έχουν πάρει
το χρώμα της προτίμησής σας (δεν πρόκειται
να είναι κατακόκκινα αλλά θα πάρουν μια
βαθιά κεραμιδί απόχρωση).

Βήμα 4ο: Αφαιρέστε τα αυγά και τοποθετήστε
τα σε ένα σουρωτήρι.Ρίξτε κρύο νερό πάνω
από τα αυγά και αφαιρέστε με προσοχή το
καλσόν!



Βήμα 5ο:
Περάστε την επιφάνεια των αυγών με ένα
βαμβάκι βουτηγμένο σε λάδι, για να
γυαλίσουν και να είναι όμορφα. 
Είστε έτοιμοι! 
 

Καλή Ανάσταση!


