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Τίτλος :Ήρθε η Πασχαλιά, ας τη γιορτάσουμε παιδιά

Δημιουργοί: Ελένη Σουφλέρη

Σύνοψη
Σε λίγες μέρες κάθε γωνιά της Ελλάδας θα γιορτάσει το Πάσχα τη μεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας. Το
Πάσχα δεν γιορτάζεται παντού με τον ίδιο τρόπο, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα, επίσης
δε γιορτάζεται όμως μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με βάση τα ενδιαφέροντα
και τις προτιμήσεις των  παιδιών θα γνωρίσουμε κάποια από αυτά.

Λέξεις-κλειδιά
Ήθη, έθιμα Μεγάλη Εβδομάδα Πάσχα, Ελλάδα

Συνοπτικός πίνακας

Συνοπτικός πίνακας

Τομέ
ας

Τέχνη, παραδόσεις- ιστορία

Θέμα Πασχαλινά ήθη  και έθιμα
Ηλικί
α
μαθη
τών/-
ριών

4-6

Χρόν
ος
προε
τοιμα
σίας

5 διδακτικές  ώρες  σύγχρονης διδασκαλίας και επιπλέον ασύγχρονη διδασκαλία.

Χρόν
ος
διδα
σκαλ
ίας

8 διδακτικές ώρες

Διδα
κτικό
υλικό
στο
Διαδί
κτυο

https://coggle.it/diagram/Yk7fpObuShO22pm5/t/-

https://www.storyjumper.com/book/read/130895982/625575eb4b1af
https://docs.google.com/presentation/d/1q0F6CA690i_dlm5OBbSJQclpYA0aXqu8eYxv5gwxxtM/edit?usp=sharing
https://bubbl.us/13205122

https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527

https://coggle.it/diagram/Yk7fpObuShO22pm5/t/-
https://www.storyjumper.com/book/read/130895982/625575eb4b1af
https://docs.google.com/presentation/d/1q0F6CA690i_dlm5OBbSJQclpYA0aXqu8eYxv5gwxxtM/edit?usp=sharing
https://bubbl.us/13205122
https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewfo
rm?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmq
LtFWNg/viewform?usp=pp_url

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/67273_ta-ethima-toy-pasha-stis-gonies-tis-elladas
https://www.youtube.com/watch?v=rEAS0QhQm0Y&ab_channel=Egg%CE%A0%CE%B1%CE%AF
%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7~%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9
%CE%BA%CE%AC%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF

Διδα
κτικό
υλικό
εκτός
Διαδι
κτύο
υ

Χαρτιά, μαρκαδόροι, αυγά, βαφή, νερό

Πόρο
ι
Europ
eana
που
χρησ
ιμοπ
οιήθ
ηκαν

https://www.europeana.eu/en/item/2021009/_f9c6e165_99dc_4163_9a53_20cf36f6e27c
https://www.europeana.eu/el/item/400/MARY_MAKRI_CHAMBERLAIN_IMG_003
https://www.europeana.eu/ro/item/2048128/613787?lang=el
https://www.europeana.eu/en/item/916105/bhm_photo_UMFA54672_1311
https://www.europeana.eu/el/item/9200579/aew8hc5f
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/kcxd5rz3
https://www.europeana.eu/en/item/2051906/data_euscreenXL_http___openbeelden_nl_media_672811
https://www.europeana.eu/en/item/2051906/data_euscreenXL_http___openbeelden_nl_media_2718

Άδειες

• Attribution CC BY. Αυτή η άδεια δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να διανέμουν, να
συνδυάζουν, να αναπροσαρμόζουν και να βασίζονται στο έργο σας ακόμα και για
εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αναφέρουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή η άδεια
παρέχει τη μεγαλύτερη διευκόλυνση από όλες τις υπόλοιπες. Προτείνεται για τη μέγιστη
διάδοση και χρήση αδειοδοτημένου υλικού.

Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα

1. Αυτό το σενάριο είναι επίκαιρο λόγω των ημερών. Επίσης εντάσσεται στο γνωστικό
αντικείμενο <<Παιδί και Περιβάλλον(κοινωνικό)>> και στα εργαστήρια
δεξιοτήτων<<Φροντίζω το περιβάλλον-Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά>>.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/67273_ta-ethima-toy-pasha-stis-gonies-tis-elladas
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https://www.europeana.eu/en/item/2021009/_f9c6e165_99dc_4163_9a53_20cf36f6e27c
https://www.europeana.eu/el/item/400/MARY_MAKRI_CHAMBERLAIN_IMG_003
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https://www.europeana.eu/en/item/2051906/data_euscreenXL_http___openbeelden_nl_media_2718


Σκοπός του μαθήματος
● Οι μαθητές να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να Θα καταλάβουν ότι δεν γιορτάζουνε όλοι οι άνθρωποι με τον

ίδιο τρόπο το Πάσχα
● Θα μάθουν να συνεργάζονται.
● Θα γνωρίσουν web 2 εργαλεία.

● Θα  γνωρίσουν και θα έρθουν σε επαφή με την πλατφόρμα της European

Αποτέλεσμα του μαθήματος
● Η γνωριμία με . νέα ήθη και έθιμα- εμπλουτισμός γνώσεων και λεξιλογίου
● Η συνεργασία
● Ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων
● Αναζήτηση πόρων στην Europeana

Τάσεις
● Συνεργατική Μάθηση: μια ισχυρή εστίαση στην ομαδική εργασία.

● Ανεστραμμένη τάξη: ανατίθενται στους μαθητές εργασία που σχετίζεται με το επόμενο μάθημα

● Επίλυση προβλήματος: είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν, ενόσω
καταπιάνονται ενεργά με ουσιώδη προβλήματα

●  Edutainment: παιχνιδιάρικη μάθηση. Μαθαίνω ενώ διασκεδάζω
●  Οπτική αναζήτηση και μάθηση: οι εικόνες και τα πολυμέσα είναι πιο ισχυρά από τα λεκτικά ερεθίσματα

Βασικές ικανότητες

● Ικανότητα γραμματισμού: Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν τόσο σε
προφορικό λόγο, όσο και σε γραπτό( αναδυόμενη γραφή)σε διάφορες καταστάσεις.
Επίσης μπορούν να μάθουν διάφορα ήθη και έθιμα και να εκφράσουν τις εντυπώσεις-
συναισθήματά τους.

● Μαθηματική γνώση : Τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες,
όπως  τις χρονικές έννοιες .

● Ψηφιακή ικανότητα: Μπορούν να κατανοήσουν πώς οι νέες τεχνολογίες, οι ψηφιακές
πλατφόρμες μπορούν να τα βοηθήσουν στην απόκτηση γνώσεων και στη
δημιουργικότητα. Ακόμα μπορούν να ασχοληθούν με οπτικοακουστικά μέσα και ψηφιακά
περιεχόμενα από τη European.

● Προσωπική κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα μάθησης: Τα παιδιά μπορούν να μάθουν
να σκέφτονται σχετικά με τον εαυτό τους, διαχειρίζοντας σωστά τις πληροφορίες που
λαμβάνουν και δουλεύοντας συνεργατικά με τους άλλους.

● Πολιτισμική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης: Τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν
καλύτερα το Πάσχα, να γνωρίσουν καλύτερα τις παραδόσεις που σχετίζονται με αυτή τη
μεγάλη γιορτή. Επιπλέον να μοιραστούν προσωπικές  ιστορίες- στιγμές.

● Συνεργασία- επικοινωνία- κριτική σκέψη

Δραστηριότητες
Περιγράψτε εδώ λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τον χρόνο που απαιτούν.
Θυμηθείτε ότι το σενάριό σας μάθησης πρέπει να χρησιμοποιεί τους πόρους της Europeana. Εάν χρησιμοποιείτε
εξωτερικά έγγραφα, μεταβείτε στο τέλος του εγγράφου και προσθέστε τα στο παράρτημα. Προσθέστε περισσότερες
σειρές στον πίνακα, αν χρειαστεί.
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Ονομασία της
δραστηριότητα

ς

Διαδικασία Διάρκεια

Ανίχνευση
πρότερων
γνώσεων

Η νηπιαγωγός στέλνει ένα email και  ρωτάει  τα παιδιά ποια πασχαλινά
ήθη και έθιμα γνωρίζουν( ανεστραμμένη τάξη). Τα παιδιά με τη βοήθεια
των γονέων τους γράφουν. Στην τάξη   σχολιάζουμε τον εννοιολογικό
χάρτη  και τα παιδιά  αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες. Στο τέλος
κάνουμε  ένα χρονολογικό πίνακα, δηλαδή καταγράφουμε τις ημέρες ,
ξεκινώντας από την  Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου , και
ποια έθιμα αντιστοιχούν στην καθεμία.

1διδακτική
ώρα

Δραστηριότητε
ς διδασκαλίας

Αρχικά διαβάζουμε τα κείμενα τα συζητάμε, συγκρίνουμε τα έθιμα
μεταξύ τους, αλλά  με τα δικά μας έθιμα, συμπληρώνουμε τον πίνακα.
Στην αρχή στην ομάδα των 4 παιδιών και μετά στην
ολομέλεια(συνεργατική μάθηση)
Έπειτα παρακολουθούμε τα βίντεο και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία
( συζήτηση, σύγκριση, καταγραφή).
Ύστερα παρακολουθούν το βίντεο με τα  σοκολατένια αυγά  και βάφουν
τα αυγά, που έφεραν από το σπίτι τους.
Στο τέλος παρατηρούν τις εικόνες, τις περιγράφουν  και ζωγραφίζουν τη
δική τους εικόνα.

4
διδακτικές
ώρες

Δραστηριότητε
ς εμπέδωσης

Η εκπαιδευτικός από τον κατάλογο έχει πάρει κάποια έθιμα λέγοντας
τους ότι συνέβη κάτι ξαφνικά  και κάποια έθιμα δεν είναι στον κατάλογο
και αφού τα διαβάζει, τα καλεί να τα θυμηθούν και να τα ξαναγράψει(
επίλυση προβλήματος). Τον κατάλογο τον αναρτά σε κεντρικό σημείο
στην αίθουσα.
Δημιουργούν ένα λεξικό με ήθη και έθιμα στο story jumper

2
διδακτικές
ώρες

Δραστηριότητε
ς αξιολόγησης

Η νηπιαγωγός αναθέτει στα παιδιά  να κάνουν το Kahoot  στο σπίτι .
Τα παιδιά απαντούν στα αινίγματα  στο σχολείο.

1
διδακτική
ώρα

Δραστηριότητε
ς μεταγνώσης

Η νηπιαγωγός στέλνει ένα νέο email και  ρωτάει  τα παιδιά ποια
πασχαλινά  ήθη και έθιμα γνωρίζουν( ανεστραμμένη τάξη). Τα παιδιά
πάλι με τη βοήθεια των γονέων τους γράφουν. Στην τάξη   σχολιάζουμε
τον νέο  εννοιολογικό χάρτη  και το συγκρίνουμε  με τον πρώτο

1
διδακτική
ώρα

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα επιτευχθεί μέσω του Kahoot και μίας παρουσίασης στο google drive με αινίγματα. Επίσης η αξιολόγηση
μπορεί να επιτευχθεί και με τη μεταγνωστική δραστηριότητα.

Στο Kahoot υπάρχουν οι ερωτήσεις:

1. Πότε λέμε τα κάλαντα του Λαζάρου;
Την Παρασκευή πριν το Λάζαρο
Το Μεγάλο Σάββατο
Το Σάββατο του Λαζάρου
Το Πάσχα

2. Την Κυριακή των Βαΐων τρώμε κρέας;
Σωστό
Λάθος
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3. Η παράδοση θέλει τα αυγά να τα βάφουμε
Κόκκινα
μπλε
κίτρινα
πράσινα

4. Η νουνά φέρνει στο βαφτιστήρι λαμπάδα
Σωστό
Λάθος

5. Στην Ύδρα περιφέρουν τον Επιτάφιο στους δρόμους
Σωστό
Λάθος

6. Στο νεκροταφείο πηγαίνουν οι οργανοπαίκτες
Το Σάββατο του Λαζάρου
Το Μεγάλο Σάββατο
Τη δεύτερη μέρα Του Πάσχα
Το Πάσχα

7. Οι νοικοκυρές φτιάχνουν κουλούρια και τσουρέκια για το Πάσχα
Σωστό
Λάθος

8. Ψήνουμε το αρνί το Πάσχα
Σωστό
Λάθος

9. Φτιάχνουν τα σοκολατένια αυγά σε εργοστάσια
Σωστό
Λάθος

10. Στο Λεωνίδιο το Πάσχα το Βράδυ πετούν
Βεγγαλικά
Αεροπλάνα
χάρτινους πύραυλους
πουλιά
Στο google drive υπάρχουν τα αινίγματα

● Ο Εβραίος  ραβίνος  το ελέγχει. Ποιο; Το στάρι
● Τη Δεύτερη μέρα του Πάσχα στα Φιλιατρά οι οργανοπαίκτες πάνε εκεί. Πού; Στους τάφους
● Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ τη  τρώνε… Τι; Τη μαγειρίτσα
● Την κρατάμε την Ανάσταση. Ποια; Τη λαμπάδα
● Το φέρνει η νονά μαζί με τη λαμπάδα και αρέσει στα παιδιά, γιατί έχει σοκολάτα. Τι; Το

σοκολατένιο αυγό
● Το  ψήνουν αυτό το Πάσχα; Ποιο; Το αρνί

******************************* ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ********************************
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Σχόλια μαθητών/-ριών
Οι μαθητές μπορούν να λένε τα σχόλια τους ή με  τη βοήθεια των  γονέων  τους να
συμπληρώσουν τη φόρμα στο google drive.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ
5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url

Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού
Στα παιδιά άρεσε πάρα πολύ το θέμα και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα.
Τους γοήτευσαν οι εικόνες και τα βίντεο. Τους άρεσε που κάναμε το Kahoot και τα αινίγματα.
Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.

Πληροφορίες για το έργο Europeana DSI-4

H European είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά που παρέχει δωρεάν πρόσβαση
μέσω του διαδικτύου σε περισσότερα από 53 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα που προέρχονται από μουσεία,
αρχεία, βιβλιοθήκες και γκαλερί της Ευρώπης. Το έργο European DSI-4 συνεχίζει το έργο των τριών προηγούμενων
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών της European (DSI). Πρόκειται για την τέταρτη επανάληψη με αποδεδειγμένα
επιτεύγματα όσον αφορά τη δημιουργία πρόσβασης, διαλειτουργικότητας, προβολής και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς στις πέντε αγορές-στόχους που περιγράφονται: ευρωπαίους πολίτες, εκπαίδευση, έρευνα,
κλάδους της δημιουργικότητας και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το European Schoolnet (EUN) είναι το δίκτυο 32 ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, με έδρα τις Βρυξέλλες. Ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, το EUN έχει ως στόχο να βάλει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση στους
ακόλουθους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς: Υπουργεία Παιδείας, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και εταίρους
του κλάδου. Η αποστολή του European Schoolnet στο πρόγραμμα European DSI-4 είναι να συνεχίσει να επεκτείνει την
κοινότητα εκπαίδευσης European.
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http://www.eun.org/home


Παράρτημα
1. Σκεφθείτε και πέστε μου τι ξέρετε για τα έθιμα του Πάσχα, για να τα γράψω στο εννοιολογικό μας

χάρτη
https://coggle.it/diagram/Yk7fpObuShO22pm5/t/-

2. Ας διαβάσουμε τα ήθη και τα έθιμα που αναφέρονται , ας τα συζητήσουμε ,τα συγκρίνουμε με τα
δικά μας και ας δημιουργήσουμε ένα χρονολογικό πίνακα. Πάσχα - Βικιπαίδεια
(wikipedia.org) Τα έθιμα του Πάσχα στις γωνιές της Ελλάδας | Η Εφημερίδα των
Συντακτών (efsyn.gr)

3. Ας δούμε τα βίντεο, ας τα συζητήσουμε ,τα συγκρίνουμε με τα δικά μας και ας τα συμπληρώσουμε
στο χρονολογικό πίνακα.

Εβραϊκό Πάσχα | Ευρωπαία (europeana.eu)
Πάσχα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό – Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα;
- Πασχαλινά έθιμα🕯 - YouTube

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Παρασκευή του Λαζάρου Τα κορίτσια κρατάνε καλαθάκι και λένε τα
κάλαντα  του Λαζάρου,

Σάββατο του Λαζάρου Φτιάχνουμε τα λαζαράκια όσα και τα παιδιά της
οικογένειας

Κυριακή των Βαΐων Τρώμε ψάρι

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη

Μεγάλη Τετάρτη

Μεγάλη Πέμπτη Βάφουμε τα αυγά, στο Μ ουζάκι η ιερά
Παράκληση τελετή του Νιπτήρα , το μοιρολόι
της Παναγίας

Μεγάλη Παρασκευή Βγαίνει ο Επιτάφιος( τον οποίο έχουν στολίσει
οι γυναίκες, περιφέρουν τον Επιτάφιο
κρατώντας καφέ λαμπάδες,  τα δάκρυα της
Παναγίας στην Άμφισσα, το παζάρι των Χανίων,
περιφορά 2 επιταφίων στην Κυνουρία, στην
Ύδρα η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα,

Μεγάλο Σάββατο Κρατάμε λευκές λαμπάδες και παίρνουμε το
άγιο φως και το πάνε στο σπίτι τους, το
τσούγκρισμα των αυγών, το φιλί τη αγάπης,
τρώμε μαγειρίτσα, στην Κέρκυρα πετούν τους
μπότηδες, ο επίτροπος με τη σκλίδα, το μωβ
στόλισμα, οι λαμπρόπιτες το γεμιστό αρνί ,
δυναμίτες στην Κάλυμνο , πρώτη Ανάσταση
στην Πρέβεζα, ρακετοπολεμος στη Χίο

Πάσχα Ψήνουμε το αρνί σε λάκκους, ανά ομάδες το
σούβλισμα του αρνιού στην Αμφίκλεια, η
περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην
Αράχοβα, το κάψιμο του Ιούδα στην Ύπατη, οι
κάτοικοι της Ύπατης γιορτάζουν μέχρι τη
τέταρτη μέρα του Πάσχα, στο Μουζάκι τα παιδιά

7

https://coggle.it/diagram/Yk7fpObuShO22pm5/t/-
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/67273_ta-ethima-toy-pasha-stis-gonies-tis-elladas
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/67273_ta-ethima-toy-pasha-stis-gonies-tis-elladas
https://www.europeana.eu/en/item/2051906/data_euscreenXL_http___openbeelden_nl_media_2718
https://www.youtube.com/watch?v=rEAS0QhQm0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rEAS0QhQm0Y


με τον παπά τραγουδούν καθώς και οι κάτοικοι,
οι χάρτινοι Πύραυλοι στο Λεωνίδιο,
σαιτοπόλεμος στην Κάλυμνο, τραπέζι γεμάτο με
ένα ψητό οστό, ένα αυγό, πικρόχονη, φρέσκα
λαχανικά και χαλιά οι Εβραίοι

Δεύτερη μέρα  του Πάσχα Το έθιμο της Ρωμάνας στην Αρκίτσα, , τιμάται η
Εφέστειος εικόνα της Παναγίας , το μοίρασμα
του γάλατος, οι οργανοπαίκτες στους τάφους,

Χωρίς καθορισμένη μέρα η μαμά φτιάχνει κουλούρια- τσουρέκια, ,το
έθιμο των μαντηλιών, τα εκρηκτικά κλειδιά, ο
Εβραίος ραβίνος ελέγχει το στάρι, η παραγωγή
χαλιών στο Enschede

,

4.Ας δούμε το βίντεο με τα αυγάΚαθώς πλησιάζει το Πάσχα | Ευρωπαία (europeana.eu)
Μόνο σοκολατένια αυγά τρώμε το Πάσχα; Φυσικά και  κόκκινα,ας βάψουμε τα δικά μας αυγά.

5. Ας παρατηρήσουμε προσεκτικά τις εικόνες, ας τις περιγράψουμε και μετά ας φτιάξουμε τη δική μας
ζωγραφιά.
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https://www.europeana.eu/en/item/2051906/data_euscreenXL_http___openbeelden_nl_media_672811


Σημειωτέον på kortet: Πασχαλινά Χαιρετισμούς. | Ευρωπαία
(europeana.eu)

Δευτέρα του Πάσχα στο χωριό Τσέρι | Europeana

Πασχαλινά αυγά | Europeana

Πασχαλινή νύχτα στο | του Ρασπούτιν Ευρωπαία
(europeana.eu)
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https://www.europeana.eu/en/item/916105/bhm_photo_UMFA54672_1311
https://www.europeana.eu/en/item/916105/bhm_photo_UMFA54672_1311
https://www.europeana.eu/el/item/400/MARY_MAKRI_CHAMBERLAIN_IMG_003
https://www.europeana.eu/ro/item/2048128/613787?lang=el
https://www.europeana.eu/en/item/2021009/_f9c6e165_99dc_4163_9a53_20cf36f6e27c
https://www.europeana.eu/en/item/2021009/_f9c6e165_99dc_4163_9a53_20cf36f6e27c


https://www.europeana.eu/en/item/9200579/kcxd5rz3

https://www.europeana.eu/el/item/9200579/aew8hc5f

Η δική τους ζωγραφιά στο kea coloring, συγκεκριμένα ζωγράφισαν τη ζωγραφιά που υπήρχε

6.Για κοιτάξτε, δε μπορώ να καταλάβω τι έγινε, λείπουν κάποια έθιμα από τον πίνακα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να τα
γράψουμε, αυτή τη φορά, θα τα βγάλω φωτοτυπία και θα τα κρεμάσουμε κάπου.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Παρασκευή του Λαζάρου Τα κορίτσια κρατάνε καλαθάκι και λένε τα
κάλαντα  του Λαζάρου,
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https://www.europeana.eu/en/item/9200579/kcxd5rz3
https://www.europeana.eu/el/item/9200579/aew8hc5f


Σάββατο του Λαζάρου Φτιάχνουμε τα λαζαράκια όσα και τα παιδιά της
οικογένειας

Κυριακή των Βαΐων Τρώμε ψάρι

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη

Μεγάλη Τετάρτη

Μεγάλη Πέμπτη Βάφουμε τα αυγά στο Μ ουζάκι η ιερά
Παράκληση τελετή του Νιπτήρα , το μοιρολόι

Μεγάλη Παρασκευή Βγαίνει ο Επιτάφιος( τον οποίο έχουν στολίσει
οι γυναίκες, περιφέρουν τον Επιτάφιο
κρατώντας καφέ λαμπάδες τα δάκρυα της
Παναγίας στην Άμφισσα, το παζάρι των Χανίων,
περιφορά2 επιταφίων στην Κυνουρία, στην
Ύδρα η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα,

Μεγάλο Σάββατο Κρατάμε λευκές λαμπάδες και παίρνουμε το
άγιο φως και το πάνε στο σπίτι τους, το
τσούγκρισμα των αυγών, το φιλί τη αγάπης,
τρώμε μαγειρίτσα, στην Κέρκυρα πετούν τους ο
επίτροπος με τη σκλίδα, το μωβ στόλισμα, οι
λαμπρόπιτες το γεμιστό αρνί , στην Κάλυμνο ,
πρώτη Ανάσταση στην Πρέβεζα,
ρακετοπόλεμος στη Χίο,

Πάσχα Ψήνουμε το αρνί σε λάκκους, ανά ομάδες το
σούβλισμα του αρνιού στην Αμφίκλεια, η
περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην
Αράχοβα, το κάψιμο του Ιούδα στην οι κάτοικοι
της Ύπατης γιορτάζουν μέχρι την τέταρτη μέρα
του Πάσχα, στο Μ ουζάκι τα παιδιά με τον παπά
τραγουδούν καθώς και οι κάτοικοι, οι χάρτινοι
Πύραυλοι στο Λεωνίδιο, σαιτοπόλεμος στην
Κάλυμνο, τραπέζι γεμάτο με ένα ψητό οστό, οι
Εβραίοι

Δεύτερη μέρα  του Πάσχα Το έθιμο της Ρωμάνας στην Αρκίτσα, τιμάται η
Εφέστειος εικόνα της Παναγίας , το μοίρασμα
του γάλατος, οι οργανοπαίκτες στους τάφους,

Χωρίς καθορισμένη μέρα η μαμά φτιάχνει κουλούρια- τσουρέκια, ,το
έθιμο των μαντηλιών, τα εκρηκτικά κλειδιά, ο
Εβραίος ραβίνος ελέγχει το στάρι, η παραγωγή
χαλιών στο Enschede

7. Ας φτιάξουμε το δικό μας λεξικό με τα ήθη και έθιμα
https://www.storyjumper.com/book/read/130895982/625575eb4b1af

8. Aς   κάνουμε το Kahoot

https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527
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https://www.storyjumper.com/book/read/130895982/625575eb4b1af
https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527


Game PIN: 06284278

9. Σκεφθείτε και λύστε τα αινίγματα.

https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527

Game PIN: 06284278

10.  Ας δημιουργήσουμε  ένα νέο εννοιολογικό χάρτη και ας το συγκρίνουμε με τον προηγούμενο.

Bubbl.us - ΠΑΣΧΑ

11. Όποιος θέλει να σχολιάσει κάτι, μπορεί στη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5
Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url
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https://kahoot.it/challenge/06284278?challenge-id=5e9c0dbb-7c02-4fb8-85ab-ca2accd4bcd5_1650299374527
https://bubbl.us/NzA0ODQxNy80ODc1ODEzL2JiNWU0MmJmOTgwYTRlOTIyNTViNTc5MjNhOGQ5Y2U4@X
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduOTa2sZIhPc8hSReLC7pQ7XS7dclPW5Q7mCjZ5rmqLtFWNg/viewform?usp=pp_url

