
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα εποχή, νέα σελίδα! 

Και οι πιο απλές διαδικτυακές στιγμές στον Γαλαξία κάνουν τα 

Αστέρια μας να νιώσουν όμορφα, να εκφραστούν και να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 

Με την άνοιξη να πλησιάζει, μπορούμε να 

δραστηριοποιηθούμε με συγκεντρώσεις που να αφορούν τη 

φύση και τη ζωή μας μέσα σ’ αυτήν. 

Με παιχνίδια, τραγούδια και ζωγραφιές, το κάθε Αστέρι 

μαθαίνει, μοιράζεται και προετοιμάζεται για τις δια ζώσης 

περιπέτειες που θα ζήσει μελλοντικά. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Μια διαφορετική ημέρα… 

 

Στο χωριό Πατρίδα ακουγόταν δυνατή μουσική, μια διαφορετική 

μουσική που θύμιζε εμβατήριο… 

Ο Τίτος και η Πέλη δύο (2) φίλοι βγήκαν έξω στα μπαλκόνια 

τους… 
- Καλημέρα Τίτο, 

- Καλημέρα Πέλη, 

Τίτο, ο κόσμος γιορτάζει, ακούγονται μουσικές και είναι παντού 

στολισμένα με σημαίες, ξέρεις τι γιορτάζουν; 
- Αχ! Πέλη ξεχάστηκες… διπλή γιορτή έχουμε αύριο! Έχεις 

ένα δίκιο, όμως, που ξεχάστηκες… βλέπεις άλλες χρονιές 

θα ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε παρέλαση… αχ! αυτός ο 

κορωνοϊός τι μας κάνει! Πέλη, έλα να σου πω χθες βράδυ, 

τι μου είπε ο παππούς μου… Γιορτάζει η πατρίδα μας, την 
επανάσταση που ξεκίνησαν οι Έλληνες πριν 200 χρόνια 

ενάντια στους Τούρκους. Ήθελαν να ελευθερωθούν, γιατί 

οι Τούρκοι τους κρατούσαν σκλαβωμένους για πολλούς 

αιώνες! Οι Έλληνες τότε προτίμησαν να αντιδράσουν για 

να ζήσουν ελεύθεροι και όχι για πάντα σκλαβωμένοι. 
- Ααα… τι θα πει σκλαβωμένος; 

- Πέλη, δεν τους άφηναν να ζήσουν ελεύθεροι. Να 

πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, να παίζουν ελεύθερα στις 

γειτονιές, να πηγαίνουν οι μεγάλοι στις δουλειές τους ή να 

έχουν δικές τους δουλειές. 
- Κατάλαβα Τίτο, και οι δεύτερη γιορτή; 

- Η δεύτερη γιορτή είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 

δηλαδή το ευχάριστο νέο που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 

στην Παναγία, ότι θα γεννήσει τον Χριστό. 

- Αχ! Τίτο, τι ωραία που γιορτάζουμε δύο γιορτές αύριο! 

Χαίρομαι πάρα πολύ! Για πες μου πώς 
- θα περάσουμε την ημέρα μας; 

- Πέλη, εγώ σε λίγο θα φάω το πρωινό μου 

- και μετά θα μπω στη συγκέντρωση 

- με τα Αστέρια, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε 

- ωραία πράγματα για την 25η Μαρτίου! 

- Πολύ ωραία ιδέα, θέλω και ‘γω να γίνω Αστέρι! 

- Πέλη, θα το πω στο Φωτεινό Αστέρι και εκείνο 

θα το κανονίσει. 

- Καλή διασκέδαση Τίτο, θα τα πούμε μετά να 

μου δείξεις και τι φτιάξατε! 

- Πέλη, θα τα πούμε σε λίγο! 



 Πάρε τις ξυλομπογιές και τους μαρκαδόρους σου και ζωγράφισε το χωριό του Τίτου και της Πέλης! 



Τι λείπει από τον τσολιά; 

Παρατήρησε στη φορεσιά του κάθε τσολιά και ένωσε το μέρος της στολής που λείπει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πάρε τις ξυλομπογιές σου και 

ζωγράφισε τις παραδοσιακές στολές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα Α 

Χρωμάτισε, κόψε και κόλλησε τη δική σου μολυβοθήκη! 

Υλικά: 

 Εκτυπωμένα τα παρακάτω σχέδια 

 Ψαλίδι. 

 Κόλλα. 

 Καλαμάκια. 

Εκτέλεση: 

 Χρωματίζουμε τις φιγούρες στο σχήμα Α. 

 Κόβουμε όλα τα σχήματα. 

 Λυγίζουμε κυκλικά το σχήμα Α και κολλάμε τις άκρες του. 

 Κολλάμε τον κύκλο στη βάση του, για να σχηματίσουμε μια 

μολυβοθήκη 

 Τσακίζουμε τις σημαιούλες στις διακεκομμένες γραμμές, τοποθετούμε 

ένα καλαμάκι στην άκρη κάθε σημαίας και κολλάμε τις δύο πλευρές 

μεταξύ τους. 



Βάφουμε αυγά! 

Με υλικά που έχουμε στο σπίτι! 

 

Ο πρώτος, παραδοσιακός τρόπος που μας μαθαίνει υπομονή χρησιμοποιεί χρώματα από 

την κουζίνα μας, χωρίς τεχνητές χρωστικές ουσίες! 

Θα χρειαστούμε 4 βρασμένα άσπρα αυγά, ξύδι, νερό, τρυπητή κουτάλα, κατσαρόλα με ένα 

καινούριο πανάκι βετέξ μέσα, για να μην σπάσουν τα αυγά και το λαχανικό ή μπαχαρικό της 

επιλογής μας ανάλογα το χρώμα. 

Για κίτρινα αυγά, θα χρησιμοποιήσουμε κουρκουμά! 

Στην κατσαρόλα προσθέτουμε τρείς (3) κουταλιές της σούπας κουρκουμά, μία (1) κουταλιά 

της σούπας ξίδι και όσο νερό χρειαστεί για να καλύψουμε τα αυγά! Αρχικά, βράζουμε μόνο το 

μείγμα χωρίς τα αυγά για μισή ώρα, και έπειτα τα σουρώνουμε με τη βοήθεια ενός φίλτρου 

καφέ ή μιας γάζας ή μιας πολύ λεπτής σήτας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε και τα βρασμένα 

αυγά στο μείγμα μας και άλλη μια κουταλιά ξύδι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο πρώτο βράσιμο 

και σιγοβράζουμε για άλλη μισή ώρα. Βγάζουμε, αφήνουμε να κρυώσουν και είμαστε έτοιμοι! 

Για μωβ-μπλε αυγά, θα χρησιμοποιήσουμε μωβ λάχανο! 

Στην κατσαρόλα προσθέτουμε ένα (1) κεφάλι μωβ λάχανο και αρκετό νερό για να το 

καλύψει. Αρχικά, βράζουμε μόνο το μείγμα χωρίς τα αυγά για 20 λεπτά έως 1 ώρα, αφήνουμε 

να κρυώσει εντελώς στο ψυγείο και έπειτα σουρώνουμε. Προσθέτουμε όσο ξύδι χρειάζεται για 

να δούμε το μείγμα να αλλάζει χρώμα! Βάζουμε τα βρασμένα αυγά στο μείγμα και τα 

αφήνουμε από δύο–οχτώ (2-8) ώρες. 

Για κόκκινα αυγά, θα χρησιμοποιήσουμε παντζάρι! 

Στην κατσαρόλα προσθέτουμε δύο (2) παντζάρια καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς 

κύβους για 20 λεπτά, ύστερα σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε μισό φλιτζάνι 

ξύδι. Προσθέτουμε τα βρασμένα αυγά μέσα και τα αφήνουμε στο μείγμα από οχτώ-δώδεκα 

(8-12) ώρες. 

Ο δεύτερος, πιο άμεσος και εύκολος τρόπος είναι με την βοήθεια της σαντιγί ή του αφρού 

ξυρίσματος και χρωμάτων ζαχαροπλαστικής! 

Θα χρειαστούμε βρασμένα λευκά αυγά, έτοιμη σαντιγί ή λευκό αφρό ξυρίσματος, χρώματα 

ζαχαροπλαστικής κατά προτίμηση σε μορφή gel, ένα επίπεδο μπολ ή 

ταψί, οδοντογλυφίδα, γάντια και πετσέτα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Εάν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε αφρό ξυρίσματος τα αυγά ΔΕΝ θα είναι φαγώσιμα. Για 

φαγώσιμα αυγά χρησιμοποιούμε μόνο την σαντιγί. 

Σε ένα (1) επίπεδο μπολ ή ταψί βάζουμε τον αφρό ή την σαντιγί και ρίχνουμε από πάνω τα 

χρώματα ζαχαροπλαστικής. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι χρώμα μας αρέσει και να κάνουμε 

όποιον συνδυασμό θέλουμε. Με την οδοντογλυφίδα ανακατεύουμε ελάχιστα τα χρώματα 

μεταξύ τους και κυλάμε απαλά τα αυγά για να χρωματιστούν μέχρι να καλυφθούν πολύ καλά 

με τον αφρό ή την σαντιγί. Τα βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα, τα βγάζουμε και τα 

σκουπίζουμε με την πετσέτα. Έτοιμα τα αυγά με “μαρμάρινους” χρωματισμούς! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Πάρε το μολύβι και τις ξυλομπογιές σου, ολοκλήρωσε το 

λαγουδάκι και ζωγράφισέ το... 



Ξύλινα κοτοπουλάκια 
 

 

 

 

 
 

Με γλωσσοπίεστρα και λίγο χρώμα. Εύκολα, γρήγορα, απλά και… πασχαλινά! 

 

 

 
Υλικά: 

 5 μίνι γλωσσοπίεστρα. 

 Πορτοκαλί και κίτρινο χαρτί. 

 Κίτρινη νερομπογιά. 

 Πινέλο. 

 Χαρτόνι. 

 Ψαλίδι. 

 Κόλλα. 

 Ματάκια χειροτεχνίας. 

 

 

 

 
Εκτέλεση: 

 Κολλάμε τα πέντε (5) μίνι γλωσσοπίεστρα σε ένα κομμάτι χαρτόνι και τα 

βάφουμε με το κίτρινο χρώμα. 

 Κόβουμε από το κίτρινο χαρτόνι τα φτερά και το λειρί και από το πορτοκαλί 

χαρτόνι τη μύτη και τα πόδια. 

 Αφού στεγνώσουν τα γλωσσοπίεστρα κόβουμε γύρω-γύρω το χαρτόνι που 

περισσεύει και κολλάμε τα μάτια, τη μύτη, το λειρί, τα φτερά και τα πόδια. 

 
Το ξύλινο πασχαλινό μας πουλάκι είναι έτοιμο! 



 

Ζωάκια αγκαλιές 

Η καλύτερη… φωλιά για τα σοκολατάκια μας. Φτιάχνουμε λαγουδάκια, 

παπάκια, προβατάκια και όποιο άλλο ζωάκι θέλουμε και αφήνουμε να 

αγκαλιάσουν τις λιχουδιές μας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Εκτέλεση: 

 Κόβουμε το εσωτερικό τμήμα από το πιάτο, έτσι ώστε το εξωτερικό 

τμήμα να είναι άθικτο. 

 Κόβουμε με το περφορατέρ τα χρωματιστά ή τα θεματικά χαρτιά, αν 

δεν έχουμε σχηματίζουμε αυγά και τα κόβουμε. 

 Κολλάμε τα αυγά περιμετρικά στο πιάτο, μέχρι να γεμίσει. 

 Κόβουμε ένα κομμάτι από την κορδέλα, φτιάχνουμε ένα τόξο, 

χρησιμοποιούμε κόλλα και το κολλάμε στην κορυφή του στεφανιού. 

 
 

Το στεφάνι μας είναι έτοιμο για να το κρεμάσουμε! 

Πασχαλινά στεφάνια 

Γεμίζουμε το σπίτι με χρώμα από χάρτινα στεφάνια. Σχεδιάζουμε πάνω τους 

ό,τι θέλουμε εύκολα και γρήγορα. 

Υλικά: 

 Χάρτινο πιάτο. 

 Χρωματιστά χαρτιά με θέμα το Πάσχα. 

 Χρωματιστά, ανοιχτόχρωμα χαρτιά. 

 Κόλλα. 

 Κορδέλες 

 Περφορατέρ σε σχήμα αυγού. 

 Ψαλίδι. 



Πρωτομαγιά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η Πρωτομαγιά είναι η γιορτή της άνοιξης αλλά και ολόκληρης 

της φύσης και το μαγιάτικο στεφάνι είναι το μοναδικό έθιμο 

αυτής της μέρας που έχει μείνει και τηρείται ακόμη και σήμερα. 

Πρόκειται για ένα πανάρχαιο έθιμο που τηρείται πιστά σε κάθε 

μεριά της χώρας. Κάθε τέτοια μέρα ένα λουλουδένιο στεφάνι 

στολίζει τις πόρτες των σπιτιών. 

Στις μέρες μας έχουμε καθιερώσει στεφάνια από λουλούδια του 

αγρού ή των κήπων, τα οποία τοποθετούμε για μερικές μέρες 

στην κύρια είσοδο των σπιτιών μας. Δύσκολα μπορεί πια να 

ανιχνευτεί συμβολισμός στο σύγχρονο μαγιάτικο στεφάνι. 

Για τους περισσότερους δεν αποτελεί, ίσως, τίποτα 

περισσότερο από μια όμορφη σύνθεση λουλουδιών, χωρίς να 

παραπέμπει σε συσχετισμούς, σύμφωνα με τους οποίους 

«χαρίζει» στους ενοίκους ενός σπιτιού υγεία, καλή τύχη, ειρήνη, 

ευτυχία και ευφορία. Σίγουρα, όμως, η κατασκευή του 

προσφέρει χαρά σε μικρούς και μεγάλους. 

Στεφάνια για την πρωτομαγιά μπορούμε να φτιάξουμε με 

διάφορα υλικά που δεν χρειαζόμαστε. Μπορούμε να φτιάξουμε 

εναλλακτικά στεφάνια από διάφορα παιχνίδια που σίγουρα δεν 

μας χρειάζονται και υπάρχουν σε όλα τα παιδικά δωμάτια. 

Δεν πετάμε τίποτα λοιπόν! 



 

 

 

Η γιορτή της Μητέρας ή ημέρα της Μητέρας είναι εορτή προς τιμήν της μητέρας και 

της μητρότητας. Είναι μια μέρα που μας δίνει την ευκαιρία να τους πούμε και να 

τους δείξουμε άλλη μια φορά πόσο τις αγαπάμε. Οι πρώτες αναφορές για την 

Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. 

Η μητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού, είναι η προσωποποίηση της φύσης, που 

γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. 

Στην Ελλάδα Η Γιορτή της Μητέρας και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την 

δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραγούδι για την γιορτή της Μητέρας 

 

Σήμερα στη γιορτούλα σου, 

λουλούδια σου χαρίζω, 

χαίρομαι όταν χαίρεσαι κι όταν πονάς 

δακρύζω. 

 

Είσαι το λιμανάκι μου, 

είσαι η συντροφιά μου, 

να 'σαι γερή και δυνατή μανούλα μου 

γλυκιά μου. 

 

Νιώθω πως όταν μου γελάς σε 

πούπουλα πως μ' έχεις, 

μανούλα μου σ' ευχαριστώ που τόσο 

με προσέχεις. 

 

Το όνομά σου το γλυκό, μες στη 

καρδιά κρυμμένο 

και με κορδέλα ολόχρυση το έχω 

τυλιγμένο. 

 

Εσύ μου έδωσες ζωή, στοργή, 

φροντίδα, αγάπη, 

μου 'μαθες ν' αγωνίζομαι, να 

προσπερνώ τα λάθη. 

 

Μου χάρισες το είναι σου και όλη τη 

ζωή σου 

και εγώ σου δίνω μια καρδιά σήμερα 

στη γιορτή σου. 

Η γιορτή της Μητέρας 

Στίχοι, Μουσική:  

Πάνος Γαληνός 



Παιχνίδι 

 

 

 

 
 

Παίζοντας με το ζάρι φτιάχνουμε ιστορίες: 

 

Υλικά: 

 Ζάρι. 

 Φαντασία. 

 
Εκτέλεση: 

 Ρίχνουμε το ζάρι τέσσερεις (4) φορές. 

 Ανάλογα με τον αριθμό που θα δείξει το ζάρι, διαλέγουμε την 

αντίστοιχη φράση-κουτάκι. 

 Την πρώτη φορά διαλέγουμε τον χρόνο, την δεύτερη τον τόπο, την 

τρίτη τα πρόσωπα και την τέταρτη την πλοκή της ιστορίας. Κάθε 

φορά η ιστορία είναι διαφορετική! 

 Αν θέλουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία. 
 

 
 Χρόνος Τόπος Πρόσωπα Πλοκή 

 Ένα 

Κυριακάτικο 

Πρωινό 

Στο 

πάρκο 

Ο μπαμπάς, 

η μαμά 
και τα παιδιά 

Κάτι 

χάθηκε 





Μία καλοκαιρινή 

μέρα 

Στην 

κατασκήνωση 
Η γιαγιά, ο 

παππούς 

και ο 
σκύλος 

Έγινε κάτι 

ξαφνικό 







Ένα ζεστό 

καλοκαίρι 

Στο χωριό του 

παππού και 
της γιαγιάς 

Μια παρέα 

με φίλους 

Κάτι 

έσπασε 





Ένα 
σαββατοκύριακο 

Στην παραλία Δύο 
ξαδέλφια 

Κάτι 
ξέχασαν 







Μια νύχτα με 

βροχή 

Στο 

εστιατόριο 

Κάποιοι 

συμμαθητές 
Έσβησαν 

τα φώτα 



Η κάρτα της μαμάς… με τη βοήθεια του μπαμπά! 

Σχεδιάζουμε το λουλούδι για τη μαμά και της το προσφέρουμε μαζί με το βιογραφικό μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κολλάμε μια φωτογραφία μας 

 
 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Γενέθλια: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

 
 

Με έμαθες να…: μιλάω, ντύνομαι, δένω τα κορδόνια 

μου, κολυμπάω, κάνω ποδήλατο, παίζω με την 

μπάλα, φυτεύω και να φροντίζω τα φυτά… 

 

Σε ευχαριστώ που με πήγες και…: έχω δει μουσεία, 

εκθέσεις αρχαιολογικούς χώρους, σημαντικά μέρη 

στον κόσμο, που είμαι Αστέρι στον Οδηγισμό… 

 

Ξένες γλώσσες..: Αγγλικά… 

 

Συστάσεις: ο μπαμπάς… 

 

Δεξιότητες…: ζωγραφίζω… 

 
Ενδιαφέροντα..: παιχνίδι… 



 
 

1. Αλυσίδα 

Παιχνίδια με τους δικούς μας! 

Κατηγορίες λέξεων: π.χ. φρούτα, ονόματα, χρώματα, ζώα, παιχνίδια κ.λ.π. Παίζουμε 

με όλους, με τη σειρά, πρέπει να πουν ένα φρούτο, όνομα, ζώο κ.λ.π. 

Όποιος πει κάτι άλλο, ή κάτι που έχει ήδη ειπωθεί ή δεν πει τίποτα, βγαίνει από το 

παιχνίδι. 

2. Μην μπερδευτείς 

Δείχνουν ένα σημείο του σώματός μας και λέμε, πως είναι κάποιο άλλο σημείο του 

σώματός μας, π.χ.: δείχνουμε το κεφάλι και λέμε, πως είναι το πόδι μας! Όλοι πρέπει 

να δείξουν στο σώμα τους το σημείο που λέμε και όχι το σημείο που δείχνουμε, 

δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, το πόδι τους! 

Όποιος μπερδευτεί, βγαίνει από το παιχνίδι. 

3. Κάνε ό,τι κάνω 

Όλοι είμαστε σε κύκλο. Ο πρώτος ξεκινάει κάνοντας μια απλή κίνηση π.χ.: 

-χτυπάει τους δείκτες των χεριών μεταξύ τους. 

-χτυπάει παλαμάκια. 

-χτυπάει τα γόνατά του δυο φορές. 

-χτυπάει τα πόδια του μια το ένα- μια το άλλο κ.λ.π. 

και μόλις τελειώσει ο διπλανός του επαναλαμβάνει την κίνηση αυτή. Όταν τελειώνει 

ο ένας αρχίζει ο άλλος, αλυσιδωτά, μέχρι τον τελευταίο και πάλι πίσω, από το τέλος 

προς την αρχή. Τη θέση του πρώτου παίρνει κάποιος άλλος και το παιχνίδι 

ξαναρχίζει. 

4. H μπάλα που “καίει” 

Όλοι καθόμαστε σε έναν κύκλο στο χαλί. Η μουσική αρχίζει να παίζει κι αυτός που 

κρατάει τη μπάλα τη δίνει γρήγορα στον διπλανό του, καθώς η μπάλα “καίει”. Όταν 

η μουσική σταματήσει, χάνει ο παίχτης που έχει στα χέρια του την “καυτή” μπάλα. 

Κερδίζει αυτός που θα καταφέρει να μην τον “κάψει” η μπάλα. 

5. Χορός με χαρτοπετσέτα 

Τοποθετούμε μια χαρτοπετσέτα στο κεφάλι μας. Βάζουμε μουσική και αρχίζει ο 

χορός. Προσοχή, η χαρτοπετσέτα δε πρέπει να πέσει κάτω! 

Έτσι, θα εξασκηθούμε στην ισορροπία. 

 
 

Πηγή:http://www.educationworld.com 

http://www.educationworld.com/


 

 

Γεια χαρά ως την άλλη φορά! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαστήκαν οι: 

Βάσω Μαλιάτση - 

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

Ελένη Κοντού - 

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

Κωστής Βομπίρης - 

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Αγγελική Σταμάτη- 

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

 

Επιμέλεια έκδοσης: 

Ντίνα Καρυδάκη 

Έφορος Κλάδου Αστεριών 

Ομάδα Συνεργατών Περιοδικού: 

Εύη Πανταζή 

Ζαχαρίας Πομώνης 

Μπέλλα Νικολάου 

Νέλλη Λαδιά 

Ρένα Μαργαρίτη 

Τούλα Σταματοπούλου 
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