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Αβγουλοδρομίες
Κάθε παίκτης παίρνει στο στόμα του ένα κουτάλι 
με ένα πασχαλινό αβγό από φελιζόλ. Στόχος είναι 
να μεταφέρει όσα περισσότερα αβγά μπορεί από 
το ένα δωμάτιο στο άλλο χωρίς να πέσουν από το 
κουτάλι.

Βάλε την ουρά στον λαγό 
Σχεδιάζουμε έναν πασχαλινό λαγό και τον τοπο-
θετούμε σε έναν τοίχο. Επίσης σχεδιάζουμε ου-
ρίτσες λαγού. Κάθε παίκτης με δεμένα τα μάτια 
πρέπει να βάλει την ουρίτσα στη σωστή θέση. 

Πασχαλινές λαγοδρομίες 
Φοράμε μια στέκα λαγού στο κεφάλι και μπαίνου-

με μέσα σε ένα τσουβάλι. Στην πίσω πλευρά του τσουβαλιού έχουμε τοποθετήσει 
μια φουντωτή ουρά. Έτσι μεταμορφωνόμαστε σε λαγουδάκια. Μπορούμε να παίξου-
με το παιχνίδι στην πυλωτή ή στον κήπο του σπιτιού μας. Οι λαγοδρομίες ξεκινάνε!! 
Το λαγουδάκι με τον καλύτερο χρόνο κερδίζει!

Βρες το αβγό 
Όλοι οι παίκτες είναι καθισμένοι σε κύκλο και με τις παλάμες τους δημιουργούν μια 
φωλίτσα. Ένας παίκτης είναι όρθιος με ένα αβγό από φελιζόλ στο χέρι και ένας άλ-
λος έχει κρυφτεί. Όλοι τραγουδούν το τραγούδι «Πασχαλιά, πασχαλιά με τα κόκκινα 
αβγά, κο κο κο και κα κα κα, η κότα μας γεννά». Όση ώρα τραγουδούν, ο παίκτης με 
το αβγό στο χέρι γυρνά μπροστά από τους υπόλοιπους. Όταν τελειώσει το τραγούδι, 
δίνει το αβγό στον παίκτη που βρίσκεται μπροστά του και όλοι κρύβουν τα χέρια τους 
πίσω από την πλάτη τους. Φωνάζουν τον παίκτη που ήταν κρυμμένος και εκείνος 
έχει τρεις ευκαιρίες να βρει ποιος παίκτης έχει το αβγό. Στη συνέχεια κάποιος άλλος 
κρύβεται και κάποιος άλλος δίνει το αβγό. 

Σιγά τα αβγά 
Σκορπίζουμε στο πάτωμα αβγά από φελιζόλ. Χωριζόμαστε σε ζευγάρια. Ο ένας παί-
κτης έχει κλειστά τα μάτια, του δένουμε τα μάτια με ένα μαντήλι. Ο άλλος παίχτης εί-
ναι «ο οδηγός» του. Με την συνοδεία ήρεμης μουσικής ο οδηγός πρέπει να οδηγήσει 
τον παίκτη με τα κλειστά μάτια στην άλλη πλευρά του δωματίου χωρίς να πατήσει ή 
να κλωτσήσει κανένα αβγό. 

Το κουνελάκι
Όλοι κάνουμε έναν κύκλο και στη μέση είναι ένας παίκτης που φορά αυτιά λαγού 
και έχει με ένα μαντήλι κλειστά τα μάτια του. Οι παίκτες γυρνούν γύρω γύρω και 
τραγουδούν «Κουνελάκι-κουνελάκι, κουνελάκι-κουνελάκι, γιατί μες στη φωλίτσα δεν 

Ελάτε να παίξουμε!



χοροπηδάς; Χοροπήδα κουνελάκι (εδώ του χτυπούν παλαμάκια και το κουνελάκι 
χοροπηδά με κλειστά μάτια δύο φορές) και άκου προσεκτικά αυτόν που σου μιλά». 
Ένας παίκτης επαναλαμβάνει το τραγούδι μόνος του. Το κουνελάκι σηκώνεται και 
πρέπει να ονομάσει τον παίκτη που του μίλησε. Στη συνέχεια δίνει το μαντήλι και τα 
αυτιά και κάποιος άλλος γίνεται κουνελάκι.

Να, ένα φτερό! 
Όλοι οι παίκτες είναι ξαπλωμένοι με κλειστά μάτια. Ένας παίκτης έχει ένα φτερό στο 
χέρι και αγγίζει με αυτό τους υπόλοιπους στο πρόσωπο και τον λαιμό. Ο παίκτης που 
θα καταφέρει να μην κουνηθεί και να μην γελάσει καθόλου κερδίζει! 

Λαγουδάκια με ουρίτσες 
Μεταμορφωνόμαστε σε λαγουδάκια βάζοντας πίσω μας μια κορδελίτσα. Αν δεν έχου-
με, βάζουμε ένα μαντηλάκι ή ένα πανάκι. Βάζουμε την πλάτη μας σε έναν τοίχο και 
τον ονομάζουμε «σπίτι». Το παιχνίδι ξεκινά!! Ένα μέλος από την οικογένεια, που θέ-
λει να παίξει μαζί μας, γίνεται κυνηγός. Μας κυνηγά προσπαθώντας να μας αρπάξει 
την ουρίτσα. Για να γλιτώσουμε, πρέπει να προλάβουμε να πάμε στο «σπίτι» μας, 
δηλαδή να βάλουμε την πλάτη μας στον τοίχο. Στη συνέχεια μπορούμε να δοκιμά-
σουμε να γίνουμε κι εμείς κυνηγοί και να αρπάζουμε τις ουρίτσες των λαγών!

Τσουγκρίσματα 
Πάρτε τα μαξιλάρια σας, ελάτε στον πιο ανοικτό και ασφαλή χώρο του σπιτιού ή 
ακόμη και σε ένα μεγάλο κρεβάτι και οι αγώνες αρχίζουν! Φανταστείτε πως το αβγου-
λάκι σας είναι το μαξιλάρι που κρατάτε. Τα τσουγκρίσματα διαρκούν, ώσπου κάποιος 
να παραιτηθεί ή να πέσει πίσω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο τα μαξιλάρια μας (αβγουλάκια), 
τσουγκρίζουν. Δεν επιτρέπεται να αγγίξουμε τον συμπαίκτη μας σε κανένα σημείο 
του σώματός του.

Φτερά της κότας 
Κόβουμε ένα φύλλο χαρτί σε μικρά – μικρά κομματάκια. Αυτά τα χαρτάκια είναι τα 
«φτερά της κότας». Ένα μέλος της οικογένειάς μας μιμείται πως είναι η Κότα, η Καρ-
λότα, που κοιμάται, ενώ κλωσάει τα αβγουλάκια της και κρατά τα μάτια της κλειστά. 
Τοποθετούμε τα μικρά χαρτάκια (φτερά) σε διάφορα σημεία του σώματός της. Ο σκο-
πός μας είναι να πάρουμε ένας-ένας, σαν τα άτακτα μικρά κοτοπουλάκια τα φτερά 
από την κότα, δίχως να το καταλάβει. Αν οι κινήσεις μας δεν είναι απαλές και η κότα 
μάς αντιληφθεί, πρέπει να δείξει με το δάχτυλό της από πού νομίζει πως της πήραν 
το φτερό της. Αν δείξει σωστά, το κοτοπουλάκι πιάνεται. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν 
η κότα πιάσει όλα τα κοτοπουλάκια ή όταν τελειώσουν τα φτερά της!



Συντροφιά με την κυρία Ντο ρε μι 

Παίζω ρυθμούς με τα περίεργα πλάσματα
Σε συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού μας που 
συνθέσαμε μουσική από την κάρτα ΤΑ και ΤΙ-ΤΙ, αυ-
τήν τη φορά τα περίεργα πλάσματα στην παρακάτω 
κάρτα θέλουν να μάθουν να παίζουν ρυθμούς. Για να 
τους βοηθήσουμε, θα διαλέξουμε ένα από αυτά και θα 
χτυπήσουμε παλαμάκια στον αντίστοιχο ρυθμό. Μετά 
επιλέγουμε στη σειρά περισσότερα από ένα. Στη συ-
νέχεια, παίζουμε τους ρυθμούς χτυπώντας στα πόδια, 
χτυπώντας στα γόνατα, χτυπώντας στο στήθος. Τέλος, 

αντικαθιστούμε τους χτύπους με οποιοδήποτε κρουστό 
μουσικό όργανο έχουμε στο σπίτι. 

Για περαιτέρω αξιοποίηση, μπορούμε να αντικαταστήσουμε 
και με λέξεις το ΤΑ και ΤΙ-ΤΙ χρησιμοποιώντας στα αντίστοιχα 

σημεία συλλαβές των λέξεων αυτών, χτυπώντας ταυτόχρονα και 
τον ρυθμό. 

Στο μουσικό σύμβολο  λέμε ΤΑ, ενώ στο μουσικά σύμβολα  λέμε ΤΙ-ΤΙ.



«Zip, Zap, Zop», τo διάσημο παιχνίδι προθέρμανσης και ετοιμότητας
Στεκόμαστε σε έναν κύκλο. Εξασκούμαστε με τα παιδιά λέγοντας «Zip, Zap, Zop”. 
Ο πρώτος ξεκινά δίνοντας ένα παλαμάκι σε κάποιον λέγοντας Zip. Αυτός που έχει 
τώρα το παλαμάκι το δίνει σε κάποιον άλλον λέγοντας Zap. Αυτός που έχει τώρα το 
παλαμάκι το δίνει σε κάποιον άλλο λέγοντας Zop. To παιχνίδι συνεχίζεται λέγοντας 
την ίδια ακολουθία. Εάν ένας παίκτης πει μια λέξη λανθασμένα, τότε βγαίνει από 
το παιχνίδι. Εάν ένας παίκτης διστάζει πολύ, πάλι βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Όμως 
κανείς δεν βγαίνει από τον κύκλο. Οι παίκτες που είναι εκτός παιχνιδιού στην ουσία 
μπορούν να παραμείνουν στο παιχνίδι, αλλά μετατρέπονται σε «νάρκες» βάζοντας 
τα χέρια τους πάνω στο στήθος τους. Εάν ένας παίκτης που βρίσκεται ακόμα στο 
παιχνίδι δώσει το παλαμάκι σε κάποιον που είναι «νάρκη», τότε γίνεται κι αυτός νάρ-
κη.

Μαθαίνω να παίζω απαλά 
Παίρνουμε μία εφημερίδα και ανοίγουμε τις δύο πλευρές. Κάνουμε όρθιοι έναν κύ-
κλο και στη συνέχεια προσπαθούμε να περάσουμε στον διπλανό μας την εφημερίδα 
χωρίς να ακουστεί ο παραμικρός ήχος. Στη συνέχεια, βάζουμε στο κέντρο της εφη-
μερίδας ένα μικρό κουδουνάκι. Εάν δεν έχουμε στο σπίτι, τότε βάζουμε μία μικρή 
μπαλίτσα που να μπορεί να στηριχτεί από την εφημερίδα. Περνάμε πάλι την εφημε-
ρίδα δίπλα, χωρίς να ακουστεί το κουδουνάκι ή να πέσει η μπαλίτσα. Το ίδιο παιχνίδι 
μπορεί να γίνει και με μία χαρτοσακούλα. 

Ήρεμη και φουρτουνιασμένη θάλασσα
Επιλέγουμε στο YouTube το μουσικό κομμάτι «Θάλασσα-Σταμάτης Σπανουδάκης»
https://www.youtube.com/watch?v=vkQbumKrUbw
Παίρνουμε ένα ύφασμα ή ένα μεγάλο σεντόνι. Το πιάνουμε γύρω γύρω μέχρι να 
τεντώσει. Τοποθετούμε στη μέση του υφάσματος ένα κουδουνάκι. Συνοδεύουμε την 
απαλή μουσική κουνώντας τα χέρια μας απαλά χωρίς να μας πέσει το κουδουνάκι. 
Αντί για κουδουνάκι, μπορούμε να βάλουμε ένα ελαφρύ μπαλάκι ή ένα μπαλόνι.
Στη συνέχεια επιλέγουμε στο YouΤube το μουσικό κομμάτι 
“Wagner-The flying Dutchman”. https://www.youtube.com/watch?v=HqezCR_XzaI
Πιάνουμε πάλι γύρω γύρω το ύφασμα, ώστε να τεντώσει. Τοποθετούμε στη μέση του 
υφάσματος το κουδουνάκι και ακολουθούμε την ένταση της μουσικής συνοδεύοντας 
με κινήσεις των χεριών μας πάνω κάτω και κρατώντας το ύφασμα. Όταν η μουσική 
είναι απαλή, η «θάλασσα» ηρεμεί, ενώ, όταν ή μουσική έχει μεγαλύτερη ένταση, τότε 
η «θάλασσα» αρχίζει να γίνεται φουρτουνιασμένη όλο και περισσότερο. 

Παιχνίδια με μπαλόνια
Παίρνουμε μπαλόνια και φουσκώνουμε ένα λιγότερο από τον αριθμό των παικτών. 
Για παράδειγμα, αν παίξουμε τέσσερα άτομα, θα φουσκώσουμε τρία μπαλόνια. Κα-
θόμαστε σε μία σειρά. Ο τελευταίος στη σειρά τοποθετεί το μπαλόνι ανάμεσα στον 
ίδιο και τον μπροστινό του και πρέπει να το στηρίζει εκεί - χωρίς να το ακουμπά με 
τα χέρια. Με τον ίδιο τρόπο στηρίζουμε τα υπόλοιπα μπαλόνια, έτσι ώστε ανάμεσα 
σε κάθε παίκτη να υπάρχει ένα μπαλόνι. Με την έναρξη της μουσικής, όλοι μαζί θα 
κάνουμε μια διαδρομή στο σπίτι που θα έχουμε ορίσει ή κάποια διαδρομή μετ’ εμπο-
δίων για μεγαλύτερη δυσκολία, αν θέλουμε. Μπορεί ακόμα να έχουμε τοποθετήσει 
κάποια αντικείμενα σε κάποιο σημείο της διαδρομής, τα οποία θα πρέπει να μετα-



φέρουμε γυρίζοντας πίσω. Ό,τι επιλέξουμε από τα παραπάνω, θα πρέπει να το κά-
νουμε χωρίς να μας πέσουν τα μπαλόνια. Αν πέσει κάποιο, τότε θα πρέπει όλοι μαζί, 
χωρίς να χαλάσουμε τη σειρά τους, να προσπαθήσουμε να πιάσουμε το μπαλόνι και 
να συνεχίσουμε την πορεία μας. 
*Μπορούμε να επιλέξουμε μία μουσική περίπου δύο-τριών λεπτών, έτσι ώστε, μόλις 
αρχίσει η μουσική, να ξεκινήσουμε κι εμείς τη διαδρομή και μόλις σταματήσει, να 
μπορούμε χρονομετρήσουμε πόση ώρα μας πήρε η διαδρομή. 

Μουσικές χαρτοπετσέτες
Μέρος πρώτο
Επιλέγουμε μια μουσική της αρεσκείας μας. Παίρνει μία χαρτοπετσέτα ο κάθε παί-
κτης. Με τη μουσική κινούμαστε στον χώρο τοποθετώντας τη χαρτοπετσέτα σε δια-
φορετικά μέρη του σώματος προσέχοντας να μην πέσει. Μερικά παραδείγματα είναι: 
•  πάνω στο κεφάλι μας (κρατώντας ίσια στάση)
•  στο αυτί (γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι)
•  στην κοιλιά (γέρνοντας πίσω το σώμα)
•  στον σβέρκο (σκύβοντας μπροστά)
•  στον αγκώνα (έχοντας το χέρι λυγισμένο)
•  στην παλάμη (έχοντας το χέρι τεντωμένο)
•  στη μασχάλη (κρατώντας το ένα χέρι κολλημένο στο σώμα)
•  στο γόνατο (κάνοντας κουτσό)
•  στον αστράγαλο (γυρίζοντας με προσοχή το πόδι στο πλάι) κ.ά.

Μέρος δεύτερο
Με τη φαντασία μας μιμούμαστε διάφορες πόζες και «μεταμορφώνουμε» τη χαρτο-
πετσέτα σε: 
•  μια ποδιά που τη φοράμε στη μέση
•  ένα καπέλο
•  πετσέτα, για να βουρτσίσουμε τα δόντια, να πλυθούμε και να σκουπίσουμε το πρό-

σωπό μας
•  σκουλαρίκι
•  γραβάτα ή φουλάρι
•  φτερό, για να πετάξουμε
•  σκούπα
•  σκύλο που τον βγάζουμε βόλτα
•  ουρά, για να μιμηθούμε όποιο ζώο θελήσουμε

Μέρος τρίτο
Απλώνουμε όλοι τη χαρτοπετσέτα μας στο πάτωμα. Ένα άτομο που δεν συμμετέχει 
στο παιχνίδι είναι υπεύθυνο να ανοίγει και να κλείνει τη μουσική. Με το άκουσμα 
της μουσικής κινούμαστε ελεύθερα γύρω από τις χαρτοπετσέτες. Μόλις η μουσική 
σταματά, πατάμε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα και στεκόμαστε ακίνητοι. Αν θέλουμε, 
μπορούμε να βγάλουμε και νικητή, αφού θα είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος σε 
μια χαρτοπετσέτα. 

Ζωντανεύουμε με ήχους το αγαπημένο μας παραμύθι
Επιλέγουμε ένα αγαπημένο μας παραμύθι που γνωρίζουμε την ιστορία του. Στη συ-



νέχεια σκεφτόμαστε ποιους ήχους (π.χ. ήχοι ζώων, ήχοι της φύσης κ.τ.λ.) θα μπο-
ρούσαμε να αποδώσουμε με κάποια μουσικά όργανα που έχουμε ή με κουτάλες, 
πιρούνια και άλλα ηχηρά αντικείμενα του σπιτιού που θα μπορούσαμε να χρησιμο-
ποιήσουμε στην ιστορία μας. Προκαθορίζουμε ποιος ήχος θα παιχτεί σε κάθε λέξη 
του παραμυθιού. Στη συνέχεια, ο γονιός ή ένας μεγάλος διαβάζει την ιστορία και το 
παιδί παίζει τους ήχους την κατάλληλη στιγμή. Αφού κάνουμε δυο-τρεις φορές πρόβα 
την ήχο-ιστορία μας, για να πετύχουμε τον σωστό συντονισμό, την παρουσιάζουμε. 

Τραγούδια 
Το Δέντρο - Φοίβος Δεληβοριάς/Αλκίνοος Ιωαννίδης (διασκευή)
https://www.youtube.com/watch?v=nArApnHFdcQ
Αν όλα τα παιδιά της Γης - Μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, Μουσική: Λου-
κιανός Κηλαηδόνης (διασκευή)
https://www.youtube.com/watch?v=HAs1IBdC6bM

Μουσικό παραμύθι (online)
Ο Τάκης Τεταρτάκης & οι φίλοι του 
https://www.youtube.com/watch?v=Qhs-NFH7ew0 

Καραγκιόζης και ιός…εκπαιδευτικό quiz
Ακούστε το τραγούδι και προσπαθήστε να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις του 
quiz.
http://users.sch.gr/pkotsis/Karagiozis-ios/index.html 



Παιδιά, ελπίζουμε ότι τα φυτά σας μεγαλώνουν 
όμορφα! Μην ξεχνάτε να τα φροντίζετε και να 
τους προσφέρετε όλα όσα έχουν ανάγκη. 

Τι χρειάζεται ένα φυτό, για να μεγαλώσει;
Κόψτε τις εικόνες και κολλήστε τις πάνω στα πέ-
ταλα.

Μικροί Κηπουροί 

αγάπη

Τα λουλούδια
χρειάζονται

αέρα χώμα

ήλιο νερό



Παίξτε και διασκεδάστε με ένα θεματικό παιχνίδι μνήμης (memory)
Κολλήστε τις εικόνες σε ένα χοντρό χαρτόνι, χρωματίστε τις και κόψτε προσεκτικά τα 
μικρά τετράγωνα.
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Χρωματίστε την εικόνα, κόψτε μετά τα κομμάτια και παίξτε με το δικό 
σας παζλ.



Το κρυπτόλεξο του Πάσχα
Ανακάλυψε μέσα στο κρυπτόλεξο τις λέξεις που βλέπεις στις παρακάτω εικόνες.

Κ Λ Α Μ Α Β Γ Ο Ν Ο

Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Σ Κ

Α Γ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η

Δ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ζ

ΑΒΓΟ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ



Βρείτε τις 5 διαφορές!

Βρείτε τις 10 διαφορές!



Βρείτε τα πασχαλινά αβγά που έκρυψε ο λαγός! 



Το Πάσχα πλησιάζει κι αυτή η μεγάλη γιορτή μας 
καλεί να τη γιορτάσουμε φέτος 
διαφορετικά…πιο «σπιτικά». 
Ας δώσουμε, λοιπόν, στα παιχνίδια μας μια πα-
σχαλινή πινελιά και να ευχηθούμε να περάσουμε 
όλοι μας καλά!

Προτεινόμενα επιτραπέζια παιχνίδια 
εμπορίου:

1. Σώσε τα αβγά
2. Ο λαγός και η χελώνα
3. Αβγομελέτα κι έρχεται
4. Κουνελάκι χοπ χοπ
5. Σιγά τα αβγά
6. Η Μπέτσυ στο κοτέτσι
7. Τα Τρελολαγουδάκια
8. Ποιος έφαγε τα καρότα;

Προτεινόμενα αυτοσχέδια παιχνίδια:
1. Φύσα με το καλαμάκι το μικρό σου αβγουλάκι
Σε αυτό το παιχνίδι θα χρειαστούμε δύο μικρά αβγά (από φελιζόλ ή πλαστικό), τόσα 
καλαμάκια όσοι και οι συμμετέχοντες, δύο ποτήρια μιας χρήσης από φελιζόλ, χαρτο-
ταινία κι ένα τραπέζι. Στο χείλος του τραπεζιού κολλάμε τα ποτήρια από φελιζόλ με 
χαρτοταινία. Αυτά αποτελούν τα καλαθάκια μας. Στην απέναντι πλευρά τοποθετούμε 
τα ψεύτικα αβγουλάκια μας. 
Οι δύο πρώτοι παίκτες παίρνουν θέση βάζοντας το καλαμάκι στο στόμα τους. Δί-
νουμε το σύνθημα, αρχίζει να φυσά ο καθένας το αβγό του, ώστε να το βάλει στο 
καλαθάκι του.
Αν το αβγό πέσει κάτω, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. 
Νικητής είναι ο παίκτης που θα καταφέρει να βάλει το αβγό του στο καλαθάκι του. 

2. Ο Αβγουλογνώστης
Τα υλικά που θα χρειαστούμε γι’ αυτό το παιχνίδι είναι ένα βραστό αβγό, 20 ορθογώ-
νιες κάρτες (φτιαγμένες από χαρτόνι), φαντασία και γνώσεις.
Αρχικά ετοιμάζουμε τις 20 (ή και παραπάνω) κάρτες με διάφορες δοκιμασίες, ερω-
τήσεις και μιμήσεις. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τα παιδιά που είναι ιδιαίτερα 
ευρηματικά. 
Στη συνέχεια βράζουμε καλά ένα αβγό. Χρωματίζουμε με κηρομπογιά τη «μύτη» 
του αβγού και το τοποθετούμε στο κέντρο του τραπεζιού. Οι παίκτες κάθονται γύρω 
από το τραπέζι και το παιχνίδι ξεκινά. Ένας παίκτης με μια κίνηση στριφογυρίζει τον 

Επιτραπέζια παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους



«Αβγουλογνώστη». Ποιον θα δείξει με τη «μύτη» του; Αυτός (που θα δείξει) θα πρέ-
πει να σηκώσει μία κάρτα και να απαντήσει ή να κάνει αυτό που του λέει η κάρτα. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γελάσουμε με την ψυχή μας! 
Σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες δοκιμασίες για τις κάρτες:

 1. Πες ένα όνομα της οικογένειας μας που να ξεκινά από… (π.χ. Α)
 2. Τσούγκρισε δυνατά ένα αβγό με τον διπλανό σου.
 3. Χοροπήδα ως την άκρη του σαλονιού σαν λαγός.
 4. Μέτρα τα πασχαλινά αβγά που υπάρχουν στο σπίτι.
 5. Τάισε τους συμπαίκτες σου λίγο τσουρέκι.
 6. Πότε γιορτάζουμε τη Γέννηση του Χριστού;
 7. Πότε γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού;
 8. Πόσα πόδια έχει η κυρά Σαρακοστή;
 9. Μιμήσου την κότα.
10.  Βρες μια πασχαλινή λέξη που να ξεκινά από τη φωνή «κ» (π.χ. κότα, κουνέλι, 

κουλούρια)
11. Συλλάβισε το όνομά σου (για τα νηπιάκια μας).
12. Κάνε την περιγραφή του καλύτερου φίλου/της καλύτερης φίλης σου.
13. Πες πότε αισθάνθηκες πολύ χαρούμενος/χαρούμενη!

3. «Πούντο πούντο» το αβγουλάκι;
Σχεδιάζουμε αβγά πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι. Τα 
στολίζουμε, όπως επιθυμούμε και τα κόβουμε σε 
δύο κομμάτια. Στη συνέχεια κρύβουμε τα κομμά-
τια των αβγών σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού. 
Ο παίκτης που θα βρει τα κομμάτια των αβγών 
του και θα τα παρουσιάσει ολοκληρωμένα στους 
παίκτες είναι και ο νικητής!



Αστείες κουνελοφατσούλες για το 
πασχαλινό τραπέζι
Χρειαζόμαστε χρωματιστά χαρτιά σε τετράγωνο 
σχήμα, 18x18 εκατοστά.

Στολίζουμε τις πασχαλινές μας λαμπάδες με χρωματιστές κορδέλες
Υλικά που θα χρειαστούμε: 
Μία ή περισσότερες λαμπάδες, διάφορες κορδέλες, δαντέλες, κορδόνια και κουμπιά. 
Κόβουμε τις κορδέλες, τις τυλίγουμε γύρω από τις λαμπάδες και τις στερεώνουμε με 
κόλλα. 
Στη συνέχεια στολίζουμε τις λαμπάδες μας με φιογκάκια, κουμπιά ή με κάποιο άλλο 
μικρό διακοσμητικό που έχουμε στο σπίτι μας. 

Κατασκευές με υλικά από το συρτάρι 
του σπιτιού μας 



Ζωγραφίζουμε και βάφουμε πασχαλινά αβγά

Χρειαζόμαστε βρασμένα αβγά, κηρομπογιές (κατά προτίμηση ανοιχτά χρώματα), μια 
βαφή αβγών και λίγο λαδάκι για το γυάλισμα. Πρώτα ζωγραφίζουμε πάνω στα αβγά 
διάφορα σχέδια με τις κηρομπογιές. Μετά τα βουτάμε στη βαφή σύμφωνα με τις οδη-
γίες της κάθε συσκευασίας. Όταν τα αβγά στεγνώσουν, τα αλείφουμε με το λαδάκι, 
για να γυαλίσουν.

Διακοσμητικό στεφάνι με πασχαλινά 
αβγά
Χρειαζόμαστε ένα χάρτινο πιάτο, από το οποίο 
αφαιρούμε το κέντρο και δημιουργούμε έτσι ένα 
στεφάνι. Δένουμε πρώτα μια κορδέλα στο πάνω 
μέρος, για να δημιουργήσουμε τη θηλιά, απ’ 
όπου θα το κρεμάσουμε. Τυπώνουμε και ζωγρα-
φίζουμε τα αβγά, που είναι στην επόμενη σελίδα 
και τα κολλάμε πάνω στο στεφάνι. Τέλος, δένου-
με έναν φιόγκο στο πάνω μέρος και στολίζουμε 
με κορδέλες.



Τυπώνουμε και χρωματίζουμε τα αβγά για το πασχαλινό στεφάνι.



Πατρόν 1

Πασχαλινή κάρτα
Για την κάρτα θα χρειαστούμε χαρτόνια σε χρώμα 
πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί και λευκό.
Κόβουμε πρώτα το πράσινο χαρτόνι 22x30 εκατο-
στά και το διπλώνουμε στη μέση. Μετά κόβουμε 
με τη βοήθεια του σχεδίου (πατρόν 1) την κότα και 
τη συναρμολογούμε πάνω στην κάρτα, όπως είναι 
και στη φωτογραφία. Επίσης, μπορούμε να διακο-
σμήσουμε την κάρτα μας με λίγο φυσικό κορδόνι 
και κορδέλα. Τέλος, γράφουμε μέσα στην κάρτα 
τις ευχές μας: Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!



Πασχαλινό καλαθάκι 
Για το πασχαλινό καλαθάκι θα χρειαστούμε χαρτόνια σε χρώμα πράσινο, καφέ, πορ-
τοκαλί και λευκό. Θα χρειαστούμε επίσης λίγο βαμβάκι για την ουρά και λίγη κορδέλα 
για το φιογκάκι.
Κόβουμε πρώτα από το πράσινο χαρτόνι ένα τετράγωνο 23x23 εκατοστά για το κα-
λάθι και ένα παραλληλόγραμμο 3 x 43 εκατοστά για το χερούλι του. Το τετράγωνο 
κομμάτι το διπλώνουμε και το κόβουμε, όπως μας δείχνει η εικόνα 1. Κολλάμε το 
χερούλι στο καλάθι. Έπειτα κόβουμε με τη βοήθεια του σχεδίου (πατρόν 3,4,5) τον 
λαγό, το καρότο και το χορταράκι με τα αντίστοιχα χρώματα. Χρωματίζουμε ροζ τη 
μυτούλα και τα αυτάκια του λαγού. Κόβουμε και ζωγραφίζουμε το ματάκι και τα μου-
στάκια του. Τέλος, κολλάμε λίγο βαμβάκι στην ουρίτσα του. Κολλάμε τον λαγό, το 
καρότο και το χορτάρι πάνω στο καλάθι. Δένουμε ένα φιόγκο στο χερούλι και το κα-
λαθάκι μας είναι έτοιμο. 

Εικόνα 1



Πατρόν 3



Πατρόν 4

Πατρόν 5



Και επειδή η αρχή είναι το «ήμισυ του παντός», 
πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, ακολουθούμε 
πιστά 4 βασικά βήματα:
1.  Καλύπτουμε τα μαλλιά μας με σκουφάκι που θα 

μπορούσαμε να το έχουμε κατασκευάσει μόνοι μας. 
2.  Φοράμε ποδιά μαγειρικής. 
3.  Πλένουμε καλά τα χέρια μας. 
4.  Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης, όταν χρειά- 

ζεται.

Πασχαλινά κουλουράκια και μπισκότα
Υλικά
250 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος σε θερμοκρα-
σία δωματίου
170 γραμμάρια ζάχαρη (3/4 κούπας)
2 αβγά
1/4 κούπας χυμό πορτοκαλιού (χυμός από μισό 
ζουμερό πορτοκάλι)
1/2 κουταλιά γλυκού σόδα
ξύσμα 1 πορτοκαλιού
1 βανίλια
1/2 κουταλιά γλυκού μαστίχα κοπανισμένη
550 γραμμάρια αλεύρι μαλακό
2 κουταλιές γλυκού baking powder
1 κρόκο αραιωμένο με λίγο νερό για το άλειμμα
Για το στόλισμα 4κ.σ. ζάχαρη άχνη, 1κ.σ. νερό, 
Smarties, λεπτή κορδέλα.

Εκτέλεση 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη στο μίξερ να αφρατέψει. Θέλει περίπου 15λεπτά, ανα-
κατεύοντας καλά.
Προσθέτουμε ένα-ένα τα αβγά. Προσθέτουμε τη μαστίχα, το ξύσμα, τη βανίλια, το αλάτι και 
τον χυμό πορτοκαλιού μέσα στον οποίο έχουμε διαλύσει τη σόδα.
Χαμηλώνουμε το μίξερ στη χαμηλή ταχύτητα και προσθέτουμε το baking και λίγο λίγο το 
αλεύρι. Θα πάρει μισό κιλό και λίγο ακόμα.
H ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και να ξεκολλάει ελαφρά από τα τοιχώματα του μπολ.
Απλώνουμε με τον πλάστη τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και κόβουμε 
με κουπ πατ τα κουνελάκια μας.
Αν είναι πολύ μαλακιά η ζύμη, αφήστε την λίγο πάνω στον πάγκο να κρυώσει και να σφίξει 
το βούτυρο. 

Μικροί και μεγάλοι σεφ εν δράσει 



Τοποθετούμε σε λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και 
ψήνουμε στους 175 βαθμούς, μέχρι να ροδίσουν για 
περίπου 15 λεπτά.
Για το στόλισμα ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με 
νερό και φτιάχνουμε το γλάσο, για να κολλήσουμε τα 
Smarties στην ουρίτσα. Τέλος, δένουμε με την κορδέ-
λα ένα φιογκάκι στον λαιμό. 
Με τη ζύμη αυτή μπορούμε και να πλάσουμε τα κλα-
σικά πασχαλινά κουλούρια. 

Συνταγές για λαζαράκια
Λαζαράκια ή λαζάρηδες ή λαζαρούδια φτιάχνουμε 
το Σάββατο του Λαζάρου
«Αν Λάζαρο δεν πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτάσεις»

Συνταγή 1η 
Υλικά
2 φλιτζάνια χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 κιλό αλεύρι
1 φλιτζάνι γάλα ζεστό
περίπου 150 γραμμάρια ζάχαρη
1 κουταλιά κανέλα
1 κουταλάκι αλάτι
λίγο γλυκάνισο
περίπου 3 κουταλιές λάδι
καρύδια ολόκληρα

Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε το προζύμι από το προηγούμενο βράδυ ως εξής: 
Διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο χλιαρό νερό και ανακατεύουμε με 1 και ½ φλιτζάνι αλεύρι.
Το αφήνουμε σκεπασμένο.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το βάζουμε σε μία λεκάνη. 
Κάνουμε μία λακκούβα στη μέση και ρίχνουμε όλα τα υλικά (μαζί και το προζύμι).
Ζυμώνουμε, μέχρι να γίνει η ζύμη μαλακή χωρίς να κολλάει.
Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης και τα πλάθουμε σε σχήμα κορδονιού.
Βάζουμε ένα καρύδι στο κέντρο και διπλώνουμε τα δύο άκρα του κορδονιού, 
στρίβοντάς τα μεταξύ τους. 
Παίρνουμε λίγη ζύμη, πλάθουμε μικρά κορδόνια και τα βάζουμε ανά δύο σε σχήμα 
σταυρού πάνω σε κάθε καρύδι.
Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά περίπου.



Smoothie φράουλας

Υλικά για 2 ποτήρια
250 γραμμάρια φράουλες
120 ml χυμό πορτοκαλιού
1 μπανάνα
3-5 παγάκια (προαιρετικά)
120 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι

Εκτέλεση
1.  Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ 

και τα χτυπάμε.
2.  Ανάλογα με την πυκνότητα που θέ-

λουμε να έχει το smoothie μπορού-
με να προσθέσουμε και παραπάνω 
παγάκια.

3.  Σερβίρουμε αμέσως.



Οι ιδέες για επέκταση των δραστηριοτήτων που 
προκύπτουν μετά από μια βραδιά παραμυθιού 
και αφήγησης είναι ανεξάντλητες.
Μία από αυτές συνοψίζεται στη φράση: «Όταν το 
παραμύθι συναντάει τη ζωγραφική».
Προτρέπουμε τα παιδιά να εκφραστούν ζωγραφί-
ζοντας εικόνες από τα παραμύθια ή από τις ιστο-
ρίες που τους άρεσαν ιδιαίτερα.
Η εικονογράφηση ενός βιβλίου από μέρους των 
παιδιών μπορεί να γίνει με τη χρήση μαρκαδόρου, νερομπογιάς, κηρομπογιάς, δα-
κτυλομπογιάς, αλλά και με τη χρήση τεχνικών, όπως αυτές του κολλάζ η του μοτίβου. 
Ας μην ξεχνάμε πως η φαντασία και η πρωτοτυπία των παιδιών απογειώνουν πάντα 
τις δημιουργίες τους.

Επίκαιρες βιβλίο-προτάσεις…
1. Πάσχα Κυρίου Πάσχα (Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη, εκδ. Ψυχογιός)
  Η συγγραφέας διηγείται με γλαφυρό τρόπο στιγμές από αυτές που άλλαξαν την 

ανθρώπινη ιστορία.

2. Η πασχαλίτσα της Αγάπης (Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη, εκδ. Παρρησία) 
  Μα τι είναι αυτό το Πάσχα; αναρωτιέται ένα ανοιξιάτικο πρωινό η Λίτσα, η πα-

σχαλίτσα. Ρωτά όποιον βρεθεί στον δρόμο της, μέχρι να νιώσει μέσα στην καρ-
διά της τι αληθινά είναι το Πάσχα.

3. Ο Μυστικός Δείπνος (Σάλλυ Κάθριν, εκδ. Πατάκη)
  Πού έφαγαν για τελευταία φορά ο Ιησούς και οι μαθητές του; Διάβασε την ιστο-

ρία του Μυστικού Δείπνου και μάθε τι ακριβώς συνέβη εκεί και ποια σπουδαία 
μυστικά μοιράστηκε ο Ιησούς με τους μαθητές του.

4. Πασχαλιά και Πασχαλίτσα (Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, εκδ. Ψυχογιός) 
  Ένα ζουζουνάκι κόκκινο με μαύρες βουλές μένει ολομόναχο έπειτα από μια κα-

ταιγίδα. Ο άνεμος το ρίχνει πάνω σε μια πασχαλιά που το φροντίζει με αγάπη και 
του λέει ότι το θέλει για παιδί της.

 
5. Η περιπέτεια μιας λαμπάδας (Πηνελόπη Μωραΐτου, εκδ. Σαϊτη)
  Ήταν Σάββατο του Λαζάρου και η βιτρίνα του παιχνιδάδικου ήταν στολισμένη με 

άσπρα χνουδωτά κουνελάκια, πολύχρωμα φαναράκια και πασχαλινές λαμπά-
δες στολισμένες με κορδέλες, καραβάκια, κουκλάκια και ό,τι βάλει ο νους του 
ανθρώπου. Ανάμεσά τους ένα κίτρινο χλωμό κεράκι έχει ένα κρυφό πασχαλινό 
όνειρο. Ποια θα είναι η τύχη του άραγε; 

Βραδιές παραμυθιού και αφήγησης στο σπίτι! 



6.  Η πρώτη μου βίβλος. Η Ανάσταση του Χριστού (Φίλιππος Μανδηλαράς, 
εκδ. Παπαδόπουλος)

  Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού, δοσμένα σαν παραμύθι με απλά κατανο-
ητά στιχάκια και όμορφες εικόνες. 

7.  Πασχαλινά Διηγήματα (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, εκδ. Μίνωας)
  Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μας χαρίζει ιστορίες και αναμνήσεις μιας αλλοτι-

νής εποχής με φόντο την πιο λαμπρή γιορτή, το Πάσχα. Εικόνες πλημμυρισμέ-
νες από ανοιξιάτικες μυρωδιές, πίστη, έθιμα, παραδόσεις και νοσταλγία. Τα πιο 
αγαπημένα διηγήματα για το Πάσχα. 

8.  Το αβγό που μισούσε το κόκκινο χρώμα (Χρυσάνθη Καραΐσκου, εκδ. Διά-
πλαση)

  Μια χιουμοριστική ιστορία με ένα αβγό που είχε την ατυχία να γεννηθεί λίγες μέ-
ρες πριν από το Πάσχα. Προτιμούσε να το κάνουν ομελέτα ή αβγολέμονο, αρκεί 
να μην το βάψουν κόκκινο. 

 Τι λέτε να έγινε;

9. Το Πάσχα του Πασχάλη (Μαρία Ανδρικοπούλου, εκδ. Τετράγωνο)
  Φέτος την άνοιξη ο χαριτωμένος λαγουδάκος, ο Πασχάλης, έχει χάσει τελείως 

το κέφι του. Αιτία η μετακόμιση που αναγκάζεται να κάνει από το αγρόκτημα που 
γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη. Ο Πασχάλης δυσκολεύεται να συνηθίσει στην και-
νούργια γειτονιά, ώσπου ανήμερα το Πάσχα αναπάντεχα όλα αλλάζουν σαν από 
θαύμα!

10.  Έθιμα και Ιστορίες του Πάσχα (εκδ. Μίνωας)
  Το Πάσχα, η ομορφότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, γιορτάζεται με μεγαλοπρέ-

πεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Διαβάστε τα πιο ξεχωριστά έθιμα και διασκε-
δάστε με τις όμορφες δραστηριότητες του βιβλίου.

11.  Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα, επιμέλεια Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη ( εκδ. 
Μίνωας)

  Αν ήταν χρώμα, θα ήταν κόκκινο. Αν ήταν εποχή, θα ήταν άνοιξη. Και αν ήταν 
γιορτή, θα ήταν Πάσχα. Δέκα αγαπημένοι συγγραφείς γράφουν για σοκολατένιες 
λιχουδιές, κόκκινα αβγά , ευωδιαστές πασχαλιές, λαμπάδες, ολόφωτες εκκλησί-
ες, τσουρεκάκια και κουλούρια μοσχομυριστά. 

12.  Δεν θέλω να βγω από το αβγό (Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη, εκδ. Σαβ-
βάλα)

  Ο Αυγουστής δεν θέλει να αποχωριστεί το αβγό του, γιατί εκεί αισθάνεται ζεστός 
και ασφαλής. Τι συμβαίνει, όταν το αβγό σπάει; Πώς του φαίνεται ο κόσμος που 
αντικρύζει; 

 Θα βρει το θάρρος να βγει έξω και να παίξει με τα αδερφάκια του;



Συνεχίζουμε την εξοικείωση και την επαφή μας 
με τη γερμανική γλώσσα με καινούργιες προτά-
σεις για βίντεο, τραγούδια, παιχνίδια, χειροτεχνίες, 
ιστορίες αλλά και πασχαλινά ήθη και έθιμα της 
Γερμανίας που στόχο έχουν να συνδυάσουν τη 
μάθηση με την ψυχαγωγία.

1. Neue Vokabeln - Νέο λεξιλόγιο
• http://ea.gr/nipio/sounds2.htm

2. Frühlingslieder - Ανοιξιάτικα τραγούδια
• Kuckuck – κούκος 
 https://www.youtube.com/watch?v=LhY8fkLGGIg
•  Immer wieder kommt ein Frühling - Η άνοιξη πάντα 
 επιστρέφει
  https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY
• Ich lieb´ den Frühling - Αγαπώ την άνοιξη 
 https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8

3. Osterlieder - Πασχαλινά τραγούδια
• Komm bitte komm – Έλα, σε παρακαλώ 
 https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0
 https://www.youtube.com/watch?v=usgiXNSvF3U
• Frohe Ostern - Καλό Πάσχα
 https://www.youtube.com/watch?v=jTDcsHKcNbo
• Hoppelhase Hans – Χάνς, ο λαγός που χοροπηδάει
 https://www.youtube.com/watch?v=ms6xmbajAWE
• Oh, oh Osterhas´ - Πω, πω πασχαλινέ λαγέ 
 https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY
• Im Gras - Μέσα στο γρασίδι
 https://www.youtube.com/watch?v=AUGlK9AmIBA
• Der Osterhase hüpft - Ο πασχαλινός λαγός χοροπηδάει
 https://www.youtube.com/watch?v=86Tw6MEQKxA

Spiel und Spaß



4. Eine kleine Geschichte zu Ostern - Μια μικρή ιστορία για το Πάσχα

Der Hase mit der roten Nase
Ο λαγός με την κόκκινη μύτη
https://www.youtube.com/watch?v=h3c9SDy2rvM

Es war einmal ein Hase,
mit einer roten Nase
und einem blauen Ohr.
Das kommt ganz selten vor.
Die Tiere wunderten sich sehr:
“Wo kam denn dieser Hase her?”
Er hat im Gras gesessen
und still den Klee gefressen.
Und als der Fuchs vorbeirannt,
hat er den Hasen nicht erkannt.
Da freute sich der Hase:
“Wie schön ist meine Nase 
und auch mein blaues Ohr,
das kommt so selten vor!”

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας λαγός,
με μια κόκκινη μύτη 
και ένα μπλε αυτί.
Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια.
Τα υπόλοιπα ζώα αναρωτιόντουσαν:
«Από πού ήρθε αυτός ο λαγός;»
Αυτός καθόταν στο γρασίδι 
και έτρωγε ήσυχα το τριφύλλι.
Και, όταν πέρασε από δίπλα του 
η αλεπού, δεν τον γνώρισε.
Ο λαγός χάρηκε πολύ γι’ αυτό και σκέφτηκε:
«Τι ωραία που είναι η μύτη μου 
και το μπλε αυτί μου, γιατί αυτό είναι 
κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια!»

5. Wir basteln – Κάνουμε χειροτεχνίες
•  Wir basteln einen Osterhasen und ein Küken – Κατασκευάζουμε πασχαλινό λαγό 

και ένα κοτοπουλάκι
 https://www.youtube.com/watch?v=WQfDQbEE_oY

6. Πασχαλινά ήθη και έθιμα της Γερμανίας
Ostereiersuche – Κυνήγι πασχαλινών αβγών
Κάθε χρόνο λίγο πριν από τις διακοπές του Πάσχα 
έρχεται στον κήπο του σχολείου μας ο πασχαλι-
νός λαγός, για να μας φέρει σοκολατένια αβγά και 
γλυκίσματα. Για να αναβιώσουν τα παιδιά αυτό το 
γερμανικό έθιμο με τον Osterhase και στο σπίτι 
και να είναι μία έκπληξη γι’ αυτά, θα θέλαμε τη 
βοήθειά σας. 
Θα χρειαστούμε ένα καλάθι που μέσα θα έχει έναν 

σοκολατένιο λαγό, σοκολατένια αβγά και ένα γράμμα με αποστολέα τον πασχαλινό 
λαγό και παραλήπτη τα παιδιά. Το καλάθι θα πρέπει την Κυριακή του Πάσχα να το 
κρύψετε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας, σκορπίζοντας και μερικά σοκολατένια αβγά, 
για να γίνει η δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα.
Για να δημιουργήσουμε μια γλυκιά προσμονή στα παιδιά λίγες μέρες πριν από την 



επίσκεψη του λαγού, τους διαβά-
ζουμε το γράμμα που ακολουθεί. 
Καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν 
ακούσει στο link που σας στέλ-
νουμε το πασχαλινό τραγούδι 
«Komm bitte komm, Osterhase 
komm», έτσι ώστε εκείνη την 
ημέρα να τον καλέσουν κοντά 
τους τραγουδώντας την ώρα 
που ψάχνουν για τα αβγά. 

Αγαπημένη/ε μου ……………………….. ! 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα σε επισκεφτώ, για να παίξουμε μαζί 
το κυνήγι των πασχαλινών αβγών. Εγώ θα κρύψω τα γλυκίσματα και εσύ 
θα πρέπει να τα βρεις. Είμαι πολύ βιαστικός, γιατί θέλω να προλάβω να 
πάω σε όλα τα παιδιά. Βοήθησέ με να βρω το σπίτι σου τραγουδώντας 
με τη γλυκιά φωνούλα σου το πασχαλινό τραγούδι «Komm bitte komm, 
Osterhase komm». Επειδή είμαι γρήγορος σαν την αστραπή, να έχεις 
τον νου σου, αν θέλεις να προλάβεις να δεις έστω την ουρά μου.

Με αγάπη
Osterhase

Osterstrauss – Διακοσμούμε κλαδιά με πασχαλινά αβγά
Συνηθίζεται στη Γερμανία το Πάσχα να διακοσμούν κλαδιά με έτοιμα ή χειροποίητα 
πασχαλινά αβγά. Εδώ σας έχουμε δύο προτάσεις, για να διακοσμήσετε το σπίτι σας. 
Στην πρώτη εικόνα κρεμάμε έτoιμα αβγουλάκια του εμπορίου πάνω σε ανοιξιάτικα 
κλαδιά. Στη δεύτερη εικόνα ο στολισμός των κλαδιών γίνεται με χειροποίητα χρωμα-
τισμένα αβγά φτιαγμένα από πηλό.



ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!
VIEL SPASS!


