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   Γεια σας παιδάκια μου!!! Τι λέτε να ξεκινήσουμε με μία πασχαλινή ιστορία με κόκκινα αβγά;       A-B  
                                                                                                                                                                                   TAΞΕΙΣ  

                                        
«Η κότα με τα κόκκινα αβγά» 

 
      Θα σας πω μια αληθινή ιστορία, που μου τη διηγήθηκε ο παππούς μου όταν ήταν 
μικρός.  
       Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν ζούσε στο χωριό του μια γριούλα. Ήταν πολύ  
πολύ μεγάλη, ίσως εκατό χρονών, κοντή, σκυφτή και τυλιγμένη πάντοτε στα μαύρα της 
ρούχα. Όλο το χρόνο δούλευε ακούραστα στο περιβόλι της και είχε απ’ όλα τα καλά.  
       Ζούσε σ’ ένα όμορφο σπιτάκι, έχοντας 
συντροφιά της μια μικροσκοπική κοτούλα, 
 μ’ ένα στραβό λειρί σαν κοκοράκι. Αυτή η 
παράξενη κοτούλα δεν έκανε κανένα αβγό για 
έντεκα μήνες, όμως όλο το μήνα πριν τη 
Μεγαλοβδομάδα  γεννούσε κάθε μέρα κι από 
ένα μικρούλι, μακρόστενο αβγουλάκι, που ήταν 
– ξέρετε τι;- . Μάλιστα ολοκόκκινο, 
σαν βαμμένο.  
      Όλοι στο χωριό παραξενεύονταν, μα κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. 
Κι όταν ρωτούσαν τη γιαγιά πώς γινόταν άραγε αυτό το θαύμα, εκείνη χαμογελούσε 
λιγάκι πονηρά, έσκυβε το κεφάλι κι έλεγε:  
« Α, μη τα ρωτάτε αυτά τα πράγματα. Γίνονται, γίνονται – ξέρω κι εγώ;» Και μάζευε τα 
αβγά, τα έβραζε να σφίξουν και τα μοίραζε στον κόσμο να τα τσουγκρίσουν μετά την 
Ανάσταση. ……(Τη συνέχεια μπορείτε να τη διαβάσετε στο ιστολόγιο του τμήματος ένταξης στον παρακάτω 
σύνδεσμο  
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%
9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%
95%CE%A3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
      1.  Τι είχε για συντροφιά της η γριούλα; Η γριούλα είχε για…………………............................. 

           ……………………………………………………………………………………………………… 

1. Για πόσους μήνες δεν έκανε κανένα αβγό η κοτούλα;  Η κοτούλα δεν 

……………………….……………………………………………………………………………………… 

2. Ποιο μήνα γεννούσε συνέχεια αβγά; Ο μήνας που γεννούσε ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3.  Τι έκανε η γιαγιά τα αβγά; Η γιαγιά μάζευε …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Πόσες λέξεις υπάρχουν στο κείμενο που έχουν ντ και γκ; Κύκλωσέ τις και γράψε τις στις 

παρακάτω σειρές : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3
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5.Ελάτε να θυμηθούμε τα γραμματάκια που στέκονται 
 το ένα δίπλα στο άλλο και μιλούν σιγανά….. 
(Πατάμε πάνω στο σύνδεσμο και control) 
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa028.swf   μπ 

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa029.swf   ντ 

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa030.swf   γγ 

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa031.swf   γκ 

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa032.swf   τζ 

http://www.jele.gr/?q=activity/b/language/glossaB006.swf 

6.Eίμαστε έτοιμοι, έτοιμες ;Πάμε τώρα, να λέμε τις λέξεις, να τις ακούμε και να τις γράφουμε με μικρά και 
με κεφαλαία κάτω από κάθε εικόνα : 

 

 
 
 

   
 
 …………….. ..………….                            ..…………. 
 …………….. ………......                            ………..... .         
 

 ……………... .................... 
Λαμ……….. ……………... ……………... 
ΛΑΜ………..         
   
             ...…………..... 
                                         ...…                …..………..... 
  ...…………..... 
     ...…………..... 
  
 
...…………..... ...…………..... 
...………….....   ...…………..... 
.                             ...…………..... 
                             ...…………..... 

μπ ντ  τσ  γκ τζ 

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa028.swf
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa029.swf
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa030.swf
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa031.swf
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa032.swf
http://www.jele.gr/?q=activity/b/language/glossaB006.swf
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7.Ωραία!!! Κυκλώνουμε τώρα τις λέξεις που μας μαρτυρούν οι εικόνες και μετά ζωγραφίζω την εικόνα. 

  
 

                                   
 
 
                           
                              Λοιπόν παιδάκια μου, στην τελευταία σελίδα αυτού  
                                      του εγγράφου (σελ.8) υπάρχει η διεύθυνση του ιστολογίου  
                                      μας .Μπείτε να βρείτε πολλές ιδέες για να περάσετε πολύ  
                                      όμορφα και δημιουργικά το Πάσχα!!!!  

                   Κ.Ελευθερία 
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                                O κοκκινολαίμης και η παπαρούνα                   Γ΄- ΣΤ΄ 
                                                                                                                                                                          ΤΑΞΕΙΣ 
                                                              

 
         

 
 
 
 

 
Σε ένα περιβόλι με πολύχρωμα λουλούδια -μαργαρίτες, γαρίφαλα και τριαντάφυλλα- με     

 δέντρα και πουλιά λογής λογής, ζούσε και ένα μικρό πουλί που κανένας δεν το καταδεχότανε γιατί    
 δεν είχε ομορφιά και μελωδική φωνή. 
Μια μέρα ήταν πολύ λυπημένο. Κάθισε στο φράκτη του περιβολιού και σκεφτόταν. 
-Τι κρίμα... Όλα σε τούτο το περιβόλι είναι όμορφα. Μόνο... μόνο που δεν έχουν καλοσύνη. Γιατί δε    

   με θέλουν τ’ άλλα πουλιά; Τι φταίω που δεν έχω καλή φωνή; 
Ξαφνικά κάποιον άκουσε να του λέει. 
-Τι έχεις, καλέ μου φίλε και κάθεσαι έτσι στεναχωρημένος; Τι σκέφτεσαι;  
-Ποιος... ποιος μου μιλάει;  

-Εγώ η άσπρη παπαρούνα. Είμαι φυτρωμένη έξω από το φράκτη.  
-Η παπαρούνα; 
-Ναι! Τι είναι αυτό, φτερωτέ μου φίλε, που σε κάνει τόσο δυστυχισμένο; 
-Αχ, ταπεινή μου παπαρούνα! Τι να σου πω! Να! Κανείς δε με θέλει. Κανείς! Δεν είμαι όμορφο πουλί και 

δεν έχω ωραία φωνή , είπε κλαίγοντας. 
-Σσσσ... μην κλαις. Μη στεναχωριέσαι, φίλε μου. Και εμένα δε με καταδεχόταν κανένα λουλούδι.     
Προσπάθησα να γίνω με όλα φίλη. Κανένα όμως, ούτε καν με πρόσεχε. Κανένα τους. Τι λες; Θέλεις να 
γίνουμε φίλοι; 

-Εμείς οι δυο; 
-Ναι.  
-Το θέλω πολύ! 
        Από εκείνη την ημέρα το μικρό πουλί και η άσπρη παπαρούνα έγιναν αχώριστοι φίλοι. Μια μέρα 

εκεί που το μικρό πουλί καθότανε και κουβέντιαζε με την άσπρη παπαρούνα πρόσεξε πως ξαφνικά ο 
ουρανός γέμισε μαύρα σύννεφα. Από το βάθος του δρόμου ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος και 
πολύς κόσμος φάνηκε να έρχεται αναστατωμένος φωνάζοντας. Ο κόσμος πλησίαζε προς το μέρος του 
φράκτη. Ανάμεσα τους ήτανε ένας που στους ώμους του έσερνε ένα πολύ βαρύ σταυρό. Στο κεφάλι του 

είχε ένα στεφάνι φτιαγμένο από αγκάθια. 
                                                                 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Γιατί στενοχωριόταν το μικρό πουλί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Εσύ τι πιστεύεις; Υπερβάλλει το μικρό πουλί ή θα ένιωθαν το ίδιο οι περισσότεροι στη θέση του; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Ποιος του μίλησε ξαφνικά; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Τι τον ρώτησε η άσπρη παπαρούνα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Πώς τον παρηγόρησε;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Τι ήταν αυτό που του πρότεινε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Πώς σου φαίνεται η συμπεριφορά της παπαρούνας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

8. Τι συνέβη μια μέρα όταν κουβέντιαζαν οι αχώριστοι φίλοι (τι έπαθε ο ουρανός και τι ακούστηκε στο 

δρόμο) ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιος ήταν ανάμεσα στον κόσμο; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Τι είχε στο κεφάλι του αυτός ο άνθρωπος; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  Ποιος νομίζεις ότι ήταν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12. Αν θέλεις να διαβάσεις τη συνέχεια, θα το κάνεις πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και control(είναι η   

διεύθυνση του ιστολογίου του Τμήματος Ένταξης) 

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/blog-post_94.html 

 

13. Μαθαίνω για το αηδόνι του χειμώνα τον κοκκινολαίμη    
https://dasarxeio.com/2016/12/02/37731/ 
 
 

14. Αφού διάβασες ολόκληρη την ιστορία μπορείς να απαντήσεις με κεφαλαία γράμματα στο παρακάτω 

σταυρόλεξο: 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

 1.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

2.ΤΙ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 

3.ΠΩΣ ΕΝΙΩΘΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

4.ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

5. ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΑΠΟ ΤΟ       

     ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ 

ΚΑΘΕΤΑ 

1.ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

2.ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣΕ 

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΥΛΙ(αντίστροφα) 

3.ΑΠΟ ΤΙ ΓΕΜΙΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ 

4.ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΣΤΟ ΠΟΥΛΙ 

5. ΤΙ ΕΣΤΑΞΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ 

6. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ 

7. Ο ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΚΟΚΚΙ-         

                                                                                                                    ΝΟΛΑΙΜΗ ΤΟ ……………… ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 

 1.  2. 3. 4.  5.  6.   7.  

     Φ    Π   Α  

1. Κ       Λ    Η Σ 

     Λ         

2.   Ο  Ο  Σ       

     Ι         

            Ι  

    Σ          

3. Η  Λ     Ε  Ο    

4.       Α      Ο 

              

              

              

5.     Γ Κ        

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/blog-post_94.html
https://dasarxeio.com/2016/12/02/37731/
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15. Θυμάμαι τι είναι τα ρήματα https://www.youtube.com/watch?v=zbcrLEduhVU&t=285s. Βρίσκω  

όλα τα ρήματα της τελευταίας παραγράφου τα γράφω προσεκτικά χωρίς να κάνω λάθος στην  

ομάδα που πρέπει και τα μετατρέπω και στον Ενεστώτα . 

               ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

(Τι κάνει κάποιος τώρα, όταν 

τελειώνει σε ει πάντα με ει)  

                ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

(Τι έκανε κάποιος για μια στιγμή 

πριν) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

16. Επίσης μπορείς να απολαύσεις ένα σχετικό βίντεο με 

 ένα απόσπασμα από τη Ζωή εν τάφω του Στρατή 

 Μυριβήλη και μουσική του Μάνου Χατζιδάκη 

 https://www.youtube.com/watch?v=tUGmOALSzpg 

 

17. Πάμε τώρα να αφήσουμε τη φαντασία μας και να γράψουμε μία μικρή ιστορία για μία από τις  

εικόνες που βλέπεις παρακάτω; Διάλεξε εσύ σε ποια εικόνα θέλεις να γράψεις την ιστορία της.   

18. (Οπωσδήποτε διαβάζω πριν,  τους κανόνες γραφής που είναι κολλημένοι στο τετράδιό μου. 

Διαβάζω, ελέγχω και διορθώνω πολλές φορές το κείμενό μου). 
 

 

 

 

 

            

https://www.youtube.com/watch?v=zbcrLEduhVU&t=285s.%20Βρίσκω
https://www.youtube.com/watch?v=tUGmOALSzpg
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             Μία ηλιόλουστη μέρα του Απρίλη  .....… ……………………………… …………………………………   

            …………………………………………………………………………........................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

19. Θέλεις να δεις τον τρόπο που ζωγραφίζει ένας  

ζωγράφος τις παπαρούνες; Παρακολούθησε το                

        παρακάτω βίντεο και πειραματίσου με τα δικά  

        σου χρώματα (ξυλομπογιές, νερομπογιές,  

κηρομπογιές,  ό,τι έχεις στο σπίτι). 

            https://www.youtube.com/watch?v=PWBapZ2dQTY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWBapZ2dQTY
https://www.youtube.com/watch?v=PWBapZ2dQTY
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Ee  j      email επικοινωνίας 

          Ele           

elegeo9@gmail.com 

        Ελευθερία 

  Α΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

  
            ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ  

ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ !!!! 
 
 

           Στο ιστολόγιο του τμηματός μας, δεξιά στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ     
           πατώντας την αντίστοιχη ετικέτα, θα βρούμε: 

 

1.Στην ετικέτα ΠΑΣΧΑ: Ημερολόγιο των δραστηριοτήτων μου 

για τις ημέρες του Πάσχα, κάλαντα του Λαζάρου και νόστιμα 

Λαζαράκια, ζωγραφιές, γλωσσικά παιχνίδια με πασχαλινά αβγά, 

πασχαλινά αινίγματα, έθιμα. 

2. Στην ετικέτα ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ: Πασχαλινές 

δημιουργικές κατασκευές  

3. Στην ετικέτα ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Πασχαλινές ιστορίες                      

για ανάγνωση 

4. Στην ετικέτα ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: 

θεατρικές παραστάσεις, παιδικές ταινίες, 

 mobile για να διώξω τα μικρόβια 

                5. Στην ετικέτα ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΟΥ                                      

               ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ, ενδιαφέροντα βιβλία                                             

6. Στην ετικέτα εκπαιδευτικά παιχνίδια  

7. Στην ετικέτα ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

    πίνακες ζωγραφικής  

8. Στην ετικέτα ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ  

ανακαλύπτουμε παιχνίδια για το σπίτι. 

Το Πάσχα φέτος θα είναι 

διαφορετικό. Μένουμε 

σπίτι και το κάνουμε 

μοναδικό!!! 

Μπορώ να μπω στο 

ιστολόγιο του τμήματός μας 

και να πάρω πολλές ιδέες 

για δράση, δημιουργία και 

ψυχαγωγία                            

mailto:elegeo9@gmail.com
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/

