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Κάπου στην άγρια βρύση

Λύσεις δραστηριοτήτων

Αλλαγές... 
Η άνοιξη έφτασε και μαζί ανοίγει και η ψυχή μας! Η ομορφιά της φύσης έχει τη 
δύναμη να μας εμπνέει και να μας γεμίζει αισιοδοξία και θετική ενέργεια, που 
φέτος την έχουμε περισσότερη ανάγκη παρά ποτέ...

Η άνοιξη είναι μια αλλαγή και οι αλλαγές στη ζωή μας έχουν πάντα διπλό ρόλο... 
Μας ενθουσιάζουν και μας κινητοποιούν, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μας φο-
βίζουν ή να μας βγάζουν από τη βολή μας. Ωστόσο τις έχουμε- ακόμα και τότε- 
ανάγκη. 

Ας επιτρέψουμε  στην άνοιξη που έρχεται να μας οδηγήσει σε αλλαγές που θα 
ομορφύνουν την ημέρα μας, που θα λύσουν κάποια από τα προβλήματά μας και 
που θα μας δώσουν μια μικρή ώθηση προς τα μπρος... Ας ρίξουμε στην άνοιξη το 
φταίξιμο για νέα ξεκινήματα, αποφάσεις και επιλογές που ως τώρα δεν είχαμε το 
κουράγιο να κάνουμε. Ας αφήσουμε τον ανοιξιάτικο καιρό να μας παρασύρει. Ας 
ανοίξουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας όπως ανοίγουν τα κλειστά μπου-
μπούκια σιγά σιγά και γίνονται μεγάλα ζωηρά άνθη. Ας σκεφτούμε διαφορετικά 
και ας πράξουμε με τρόπο ευέλικτο και αποδοτικό. Ας κάνουμε πραγματικότητα 
έστω ένα από τα όνειρά μας που ως τώρα είχαμε φυλαγμένο στο συρτάρι, έστω 
ένα μικρό. 

Έτσι, για αλλαγή...

΄Αννα 

Υ.Γ. . Μια δική μας μικρή αλλαγή είναι και η έκδοση του scribo σε δύο εκδοχές: 

Το περιοδικό μας θα το βρίσκετε από τον Σεπτέμβριο του 2021  και  στη δωρε-
άν του έκδοση με 50 σελίδες, αλλά και στην έκδοση των 120 σελίδων με ετήσια 
συνδρομή 12 ευρώ για 4 τεύχη (ένα για κάθε εποχή). Έτσι θα έχουμε τη χαρά να 
καλύψουμε τις ανάγκες όλων και να εγκαινιάσουμε και πολλές νέες συνεργασίες. 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές στο εκπαιδευτικό υλικό του scribe στέλ-
νοντας email στο project@4e-project.gr 
ή τηλεφωνικά στο 2167005390
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Με αφορμή την συμπλήρωση 200 
ετών από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 η εκδοτική 
παραγωγή εμπλουτίστηκε με πλήθος 
βιβλίων για παιδιά σχετικά με το θέμα 
αυτό. Διαβάσαμε και ξεχωρίσαμε το βι-
βλίο του Χρήστου Δημόπουλου «Πώς 
να τη βγάλεις καθαρή στην Ελλάδα 
της Επανάστασης» σε εικονογράφηση 
της Ανδριάννας Ρούσσου που κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Με απλό και συχνά χιουμοριστικό 
τρόπο ο συγγραφέας και η εικονο-
γράφος καταφέρνουν μνα μεταφέ-
ρουν πολλές και χρήσιμες πληροφορί-
ες σε παιδιά του Δημοτικού, ακόμα και 
των πολύ μικρών τάξεων, και να μας 
δώσουν ένα βιβλίο που διευκολύνει τη 
συζήτηση για την ζωή των ανθρώπων 
εκείνης της περιόδου.

Πώς να τη βγάλεις καθαρή στην Ελλάδα της Επανάστασης

Ημ/νία έκδοσης  21 Ιαν 2021

Κατηγορία  Ιστορία, Χιούμορ, 1821

Σειρά  Γενικών γνώσεων

Ηλικία  5-6,7-8,9-11

Σελίδες  56

Εικονογράφος  ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ISBN  978-618-01-3601-2

Κωδικός  24378

Σχήμα (πλάτος x ύψος)  21 x 29 cm

Βάρος  0.561 kgr

Βιβλιοδεσία  Σκληρό εξώφυλλο

Αφού διαβάσει κάποιος το βιβλίο 
θα έχει δει με τα μάτια της φαντασίας 
του να απλώνονται μπροστά του οι 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τότε 
όσοι ζούσαν στην επαναστατημέ-
νη Ελλάδα, αλλά και οι αγώνες που 
έκαναν για να κερδίσουν την ανεξαρ-
τησία τους.
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Από το βιβλίο στο παιχνίδι

Για να κρατήσουμε-μικροί και μεγάλοι-τις πληροφορίες αυ-
τές στο μυαλό μας θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι ερωτήσεων, που προκύπτουν μέσα από το περιεχόμενο του 
βιβλίου.

Θα χρειαστούμε

• Τις ερωτήσεις που δίνονται παρακάτω

• Μερικά λευκά χαρτιά Α4 και 2 μολύβια ή αν έχουμε μικρά πινακάκια 
μαρκαδόρου

Πώς παίζουμε

Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάποιος -εκτός των παικτών- 
αναλαμβάνει να κάνει τις ερωτήσεις. Ας τον ονομάσουμε ...«παρουσι-
αστή»!  Στόχος κάθε ομάδας είναι να καταφέρει να απαντήσει πρώτη 
σωστά 10 ερωτήσεις. 

Ο «παρουσιαστής» κάνει την ερώτηση και ένας παίκτης από κάθε 
ομάδα σημειώνει την απάντησή του σε ένα χαρτί, χωρίς να τη βλέπει 
ο παίκτης της άλλης ομάδας. Εναλλακτικά απαντούν όλοι οι παίκτες 
της ομάδας μαζί, αφού πρώτα συζητήσουν την απάντηση για συγκε-
κριμένο χρόνο. Μόλις περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος (για παρά-
δειγμα 30 δευτερόλεπτα ή 1 λεπτό) οι δύο παίκτες δείχνουν μαζί στον 
παρουσιαστή τις απαντήσεις τους. 

Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 10 σωστές απαντήσεις κερδίζει.
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Ερωτήσεις για να παίξουμε!

(στην παρένθεση δίνουμε και τη σωστή απάντηση για να βοηθήσουμε τον πα-
ρουσιαστή να σημειώνει το σκορ) Μπορείτε φυσικά να προσθέσετε ερωτή-
σεις και να τις χρησιμοποιήσετε με όποια σειρά θέλετε. Καλή διασκέδα-
ση!

1. Πότε κατέλαβαν οι Οθωμανοί την Κωνσταντινούπολη;  (1453)

2. Πού ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία;  (Στην Οδησσό στη Ρωσία)

3. Ονόμασε ένα άλλο κράτος -εκτός από τους Έλληνες- που ξεκίνη-
σε τον αγώνα της ανεξαρτησίας το 1821  (Πιθανές απαντήσεις: Μεξικό, 
Κόστα Ρίκα, Βενεζουέλα, Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Παναμάς)

4. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μόνο οι μουσουλμάνοι πλή-
ρωναν φόρους; Σωστό ή λάθος; (Λάθος) 

5. Το σημαίνει «ραγιάς»; (σκλάβος)

6. Οι κοτζαμπάσηδες ήταν Έλληνες. Σωστό ή λάθος; (Σωστό)

7. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας οι Έλληνες δεν μπορούσαν 
κάνουν γιορτές και πανηγύρια. Σωστό ή λάθος; (Λάθος)

8. Για ποιο πράγμα πλήρωναν τον κεφαλικό φόρο; (για το κεφάλι 
τους)

9. Τι ήταν το χαράτσι; (η απόδειξη ότι είχαν πληρώσει τον κεφαλικό 
φόρο)

10. Τι ήταν οι αρματολοί; ( Ήταν πρώην Κλέφτες που τους χρησιμο-
ποιούσαν οι Τούρκοι για να αντιμετωπίσουν τους Κλέφτες)

11. Όλη η Ελλάδα ήταν υποδουλωμένη στους Τούρκους. Σωστό ή 
Λάθος; (Λάθος)

12. Πώς λέγονταν τα παπούτσια εκείνης της εποχής; (τσαρούχια)

13. Μόνο οι πολεμιστές φορούσαν φουστανέλα. Σωστό ή λάθος; 
(Σωστό)
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Από το βιβλίο στο παιχνίδι

14. Πώς ονομαζόταν αυτό που φορούσαν στο κεφάλι και έχει 4 
γράμματα; (φέσι)

15. Τι ήταν το σερμπέτι; (είδος γλυκού)

16. Στα «ελληνικά σχολεία» διδάσκονταν αρχαία ελληνικά. Σωστό ή 
λάθος; (Σωστό)

17. Τι χρησιμοποιούσαν συχνά  οι πρακτικοί γιατροί εκείνη την επο-
χή για να γιατρεύουν τους ανθρώπους; (βότανα από την ύπαιθρο)

18. Τι ήταν το τσιλίκι; ( παιχνίδι των παιδιών)

19. Τι είχαν συνήθως πάνω τους οι σημαίες των νησιών; (μια άγκυ-
ρα)

20. Πόσες λωρίδες είχε η ελληνική σημαία της θάλασσας; ( 9 )

21. Από πού κατάγεται ο Ρήγας Φεραίος; ( Από το Βελεστίνο) 

22. Ποια ηρωική γυναίκα συμμετείχε ισότιμα στις συσκέψεις των 
οπλαρχηγών; (η Μπουμπουλίνα)

23. Πώς λεγόταν ο στρατός του Αλέξανδρου Υψηλάντη; (Ιερός λό-
χος)

24. Πότε δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας; (το 1831)

25. Από πού καταγόταν ο Λόρδος Βύρων; (από την Αγγλία)

26. Ποιος Κλέφτης έγινε μετά στρατηγός της Επανάστασης; (Γ. Κα-
ραϊσκάκης)

27. Ποιος ήταν ο «μπουρλοτιέρης» που έγινε και υπουργός  αργό-
τερα; (ο Κανάρης)

28. Ποια γυναίκα τιμήθηκε με τον βαθμό του αντιστράτηγου; (Μα-
ντώ Μαυρογένους)

29. Τι σημαίνει η λέξη μπαϊράκι; (λάβαρο, σημαία)

30. Από ποιου τα «Απομνημονεύματα» μαθαίνουμε πολλά για την 
επανάσταση; (του Μακρυγιάννη)
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         ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
   Ο Μάιος, ο τρίτος και τελευταίος μή-

νας της άνοιξης,  φέρνει μαζί του τη γιορ-
τή των λουλουδιών, την Πρωτομαγιά. 

Τι γιορτάζουμε λοιπόν την Πρωτομαγιά; 
Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της στην 

αρχαιότητα, τότε που οι εκδηλώσεις που 
γίνονταν είτε για τη Θεά Δήμητρα, είτε για 
τον Διόνυσο, είχαν σκοπό να γιορτάσει 
ο κόσμος τη γονιμότητα των αγρών, την 
καρποφορία της γης, την άνθιση της φύ-
σης, το οριστικό τέλος του χειμώνα και τον 
ερχομό του καλοκαιριού. Η Πρωτομαγιά 
λοιπόν, είναι η γιορτή των λουλουδιών και 
της Άνοιξης, μία αρχαία γιορτή, την οποία 
τιμούμε και σήμερα, φτιάχνοντας στεφά-
νια από λουλούδια που μαζεύουμε από τη 
φύση. Το μαγιάτικο στεφάνι είναι το μονα-
δικό έθιμο αυτής της μέρας που έχει μείνει 
και τηρείται ακόμη και σήμερα. Πρόκειται 
για ένα πανάρχαιο έθιμο, που τηρείται πι-
στά σε κάθε μεριά της χώρας. Κάθε τέτοια 
μέρα ένα λουλουδένιο στεφάνι στολίζει τις 
πόρτες των σπιτιών.

Πώς το φτιάχνουμε όμως και τι στ’ αλή-
θεια συμβολίζει ;

Παλαιότερα η κατασκευή του αποτελού-
σε ολόκληρη ιεροτελεστία, αφού τίποτα 
δεν φτιαχνόταν στην τύχη και καθετί που 
είχε πάνω του είχε και το δικό του συμβο-
λισμό. Στις μέρες μας έχουμε καθιερώσει 
στεφάνια από λουλούδια των αγρών ή 
των κήπων, τα οποία τοποθετούμε στην 
κύρια είσοδο των σπιτιών μας. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους αποτελεί πλέ-
ον σύμβολο υγείας, καλής τύχης, ειρήνης, 
ευτυχίας και ευφορίας για τους ενοίκους 
ενός σπιτιού. 

Πιο συγκεκριμένα, το στεφάνι της Πρω-
τομαγιάς, φτιάχνεται σε κύκλο, ο οποίος 
θεωρείται ότι προστατεύει από κακόβουλες 

δυνάμεις και κρεμιέται στην πόρτα του σπι-
τιού κι έτσι μέσα σ’ αυτό εισχωρούν μόνο 
τα καλά.

Καλύπτει και προστατεύει επίσης το 
κεφάλι όταν το φοράμε, που είναι το πιο 
ευαίσθητο ανθρώπινο μέλος και κέντρο 
της νόησης.

Για να πιάσουν οι ευχές που έκαναν οι 

νοικοκυρές παλιότερα, το μαγιάτικο στε-
φάνι έπρεπε να γίνεται από συγκεκριμένα 
λουλούδια, ανάλογα με το τι επιθυμούσαν 
να συμβεί. 

Ειδικότερα, τα τριαντάφυλλα , τα γαρί-
φαλα, οι βιόλες, οι πασχαλιές και τα γερά-
νια δηλώνουν την «άνθιση» του σπιτιού.

Τα ανθισμένα κλωνάρια από αγιόκλη-
μα και από ελιά, αντιπροσωπεύουν την 
ευτυχία του σπιτιού, ενώ τα στάχια και τα 
λουλούδια του κάμπου, όπως οι μαργα-
ρίτες και οι παπαρούνες συμβολίζουν ένα 
«γεμάτο» σπίτι, αλλά και την καλή σοδειά 
των αγροτών. 

Τέλος, για να «προστατέψουν» το σπί-
τι από το «κακό μάτι», κρεμούσαν στη 
μέση του στεφανιού ένα ολόκληρο κεφάλι 
σκόρδου.
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My project: Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς

Κατασκευές
Έτοιμοι να φτιάξουμε το δικό μας εύκο-

λο και διαφορετικό στεφάνι με υλικά που 
έχουμε στο σπίτι ;

Τι θα χρειαστούμε : 
• Εφημερίδες ή παλιά περιοδικά 
• Χαρτοταινία 
• Πράσινο γκοφρέ χαρτόνι
• Διάφορα χρωματιστά χαρτόνια 
• Κόλλα 
• Ψαλίδι

Στεφάνι
Παίρνουμε δύο φύλλα εφημερίδας, τα 

τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο και 
ξεκινάμε να τα τυλίγουμε κατά πλάτος σαν 
ρολάκι, όπως στην φωτογραφία 1.

Έπειτα, ενώνουμε τις δύο άκρες και τις 
κολλάμε με χαρτοταινία έτσι ώστε να δη-
μιουργηθεί ένα στεφάνι, όπως στη φωτο-
γραφία 2.

 Τυλίγουμε μετά όλο το στεφάνι με χαρ-
τοταινία, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερό 
και ξεκινάμε να το τυλίγουμε με πράσινο 
γκοφρέ και αν δούμε ότι χρειαστεί, κολλάμε 
με λίγη χαρτοταινία για να το σταθεροποι-
ήσουμε. Φωτογραφία 3.

Κόβουμε λουλουδάκια με τα χρωματι-
στά χαρτόνια που έχουμε (χρησιμοποιού-
με αν θέλουμε και τη βοήθεια του πατρόν 
που υπάρχει πιο κάτω) και τα κολλάμε 

επάνω στο στεφάνι μας.
Μπορούμε αν θέλουμε να κόψουμε και 

να κολλήσουμε και φυλλαράκια για να το 
κάνουμε πιο γεμάτο και όμορφο. Φωτο-
γραφία 4. 

Το στεφάνι μας είναι έτοιμο, είτε για να 
το κρεμάσουμε στην πόρτα, είτε να το φο-
ρέσουμε εμείς οι ίδιοι στο κεφάλι μας.

Σελιδοδείκτες
Μια ακόμη εύκολη και χρήσιμη κατα-

σκευή που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε 

θα ήταν ένας σελιδοδείκτης-λουλούδι για 
τα βιβλία και τα τετράδια μας. 

Για τον σελιδοδείκτη αυτόν θα χρεια-
στούμε μόνο ένα γλωσσοπίεστρο μεγάλο 
σε ο,τι χρώμα θέλουμε, κόλλα και διάφορα 
χρωματιστά πον-πον. 

Για τη συναρμολόγηση, βάζουμε κόλλα 
στο πάνω μέρος του γλωσσοπίεστρου και 
κολλάμε ένα πον-πον, γύρω από το οποίο 
έπειτα κολλάμε 
και άλλα διάφο-
ρα χρωματιστά 
πον-πον, έτσι 
ώστε να σχημα-
τιστεί ένα όμορ-
φο λουλουδάκι. 
Προαιρετικά, 
μπορούμε να 
βάλουμε ματάκια 
κουνιστά.

φωτογραφία 1 φωτογραφία 3φωτογραφία 2 φωτογραφία 4
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Παιχνίδια
Και μιας και ο καιρός τον Μάιο είναι 

ηλιόλουστος και η άνοιξη έχει μπει για τα 
καλά, να ένα ωραίο παιχνίδι να παίξουμε 
με τους φίλους μας, ή με την οικογένειά 
μας στον κήπο, ή σε κάποιον εξωτερικό 
χώρο.

Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι δύο 
σφουγγάρια, δύο λουλούδια, είτε πλαστικά 
είτε αληθινά, δύο κουβάδες γεμισμένους με 
νερό και δύο κουβαδάκια άδεια.

Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και η κάθε 
ομάδα έχει μπροστά της από έναν γεμά-
το κάδο με νερό και από ένα σφουγγάρι, 
ενώ απέναντι της, σε κάποια απόσταση, 
από ένα άδειο κουβαδάκι με τοποθετημένο 
μέσα από ένα λουλούδι. Οι δύο ομάδες 
παίζουν ταυτόχρονα και με τη βοήθεια του 
σφουγγαριού, οι παίκτες της κάθε ομά-
δας, διαδοχικά, μεταφέρουν  το νερό από 
τον κουβά με το νερό στο κουβαδάκι με το 
λουλούδι με σκοπό να γεμίσουν πρώτοι 
από την αντίπαλη ομάδα το κουβαδάκι 
τους και να ποτίσουν έτσι πρώτοι το λου-
λούδι τους.  

Μια επίσης ωραία ιδέα για να φτιάξου-
με το δικό μας ανοιξιάτικο παιχνίδι και να 
παίξουμε με τους φίλους και την οικογέ-
νεια μας, θα ήταν να φτιάχναμε τις δικές 
μας καρτέλες για ένα παιχνίδι περιγραφής 
λέξεων.

Για το παιχνίδι αυτό το μόνο που θα 
χρειαστούμε είναι χαρτί Α4, μαρκαδόρους 
και αρκετή φαντασία και δημιουργικότητα. 

Κόβουμε το ένα χαρτί Α4 σε 4 ίσα κομ-
μάτια, έτσι ώστε να φτιάξουμε 4 καρτέλες 
και συνεχίζουμε και με άλλα χαρτιά Α4 
ανάλογα με το πόσες καρτέλες θέλουμε 
να φτιάξουμε. 

Στην κάθε καρτέλα, γράφουμε από ένα 

είδος λουλουδιού (μαργαρίτα, τριαντά-
φυλλο, παπαρούνα, ήλιος, κρίνος κλπ), 
έτσι ώστε να γεμίσουμε όλες τις καρτέλες 
μας. Από την πίσω μεριά για να μην φαί-
νεται το τι γράφει η καρτέλα, μπορούμε είτε 
να κολλήσουμε ένα κομμάτι χαρτόνι, είτε 
να ζωγραφίσουμε ό,τι επιθυμούμε. 

Μπορούμε αυτές τις καρτέλες να τις 
παίξουμε με πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους. Ο πιο διαδεδομένος είναι και 
αυτός της περιγραφής, όπου σκοπός είναι 
να περιγράψουμε στον συμπαίκτη μας τη 
λέξη που γράφει η καρτέλα κι εκείνος να 
μαντέψει σωστά. 

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι μέσα από το 
οποίο μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσου-
με τα είδη των λουλουδιών μέσα από το 
παιχνίδι.

Αινίγματα
Ένας μήνας με κεράσια στου αγρού μας 
τα καφάσια. Για ποιο μήνα σου μιλώ ; Πες 
μου σε παρακαλώ…
Ένας μήνας δίχως ρο, με λουλούδια ένα 
σωρό. Ποιός είναι να σε χαρώ ; 

Παροιμίες 
Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι.
Μάης άβροχος, τρυγητής χαρούμενος.
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My project: Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς

Ποιήματα

Λουλούδια ας διαλέξουμε
και ρόδα και κρίνα

κι ελάτε να πλέξουμε
στεφάνια με κείνα,

στο Μάη που σήμερα
προβάλλει στη γη.

Τ’ αηδόνια συμφώνησαν
της γης τ’ αγγελούδια

και βρήκαν και τόνισαν
καινούρια τραγούδια
στο Μάη που σήμερα

προβάλλει στη γη.

Η θάλασσα γίνεται
καθρέφτης και πάλι,
το κύμα της χύνεται

κι ο φλοίσβος τον ψάλλει,
στο Μάη που σήμερα

προβάλλει στη γη.

Χορεύει το πρόβατο
τ’ αρνάκι βελάζει

κι απ’ τον αγκαθόβατο
δροσούλα σταλάζει,

στο Μάη που σήμερα
προβάλλει στη γη. 

Ιωάννης Πολέμης – Πρωτομαγιά 

Μάης κι έχει η γης φορέσει
τα καλά της για ν’ αρέσει.

Ο κυρ-Ήλιος την κοιτά
και για προξενήτρα ψήνει

την καλή κυρά-Σελήνη
που το χέρι της ζητά.
Η νυφούλα γη το δίνει

μα ολοκόκκινη έχει γίνει
κι η καρδούλα της χτυπά.
Της ντροπής το κοκκινάδι 
παπαρούνες στο λιβάδι
για τον ήλιο που αγαπά. 

Μανθόπουλος Δημήτρης - Παπαρούνες

Ένα πράσινο βιβλίο
γράφει ο Μάης για παιδιά.
Οι τελείες του είν’ κεράσια

και οι λέξεις του κλαδιά.
Και το αγέρι το μοιράζει
σε περβόλια και αυλές

και οι εικόνες τρεμουλιάζουν
στις σελίδες τις χρυσές.

Ένα πράσινο βιβλίο
-άνθη, φύλλα κι ευωδιά-

γράφει ο Μάης, ξαναγράφει
για παιδιά.

Ρένα Καρθαίου – Ο Μάης

 

Η Άνοιξη, δροσιές γεμάτη
καρτερεί μεσοκαμπής

στ’ ανθισμένο της παλάτι
Μάη μου για να μπεις.

Δέξου φούχτες τα λουλούδια
απ’ την πλούσια ποδιά

δέξου Μάη γλυκά τραγούδια
κι από τα παιδιά.

Στέλιος Σπεράντζας – Δέξου Μάη



12
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

         ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Αχ τρελή Αποκριά,
όλο κέφι και χαρά,τα παιδιά με τις  στολέςκάνουν τόσες σκανταλιές!

Μασκαράδες στις αυλές,γέμισαν οι γειτονιές!Φέρνεις γλέντι και χορό σε έναν τόπο σαν κι αυτό!
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Χαρούμενες Απόκριες



14
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

Ας ζωγραφίσουμε τον κλόουν με τα παιχνίδια του.



15
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

Χαρούμενες Απόκριες

Ο Μάγος ετοιμάζει ένα ξόρκι «Άμπρα κατάμπρα, κάντε τούμπες σα μια σαύρα!»
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Τα παιδιά είναι έτοιμα για το πάρτι! Ας μαντέψουμε τι έχει ντυθεί ο κάθε ένας και 
ας το γράψουμε!
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Χαρούμενες Απόκριες

Ας μετρήσουμε προσεκτικά πόσοι κλόουν από το κάθε είδος υπάρχουν και ας 
γράψουμε τον αριθμό.
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Πειρατής πάει πέρα, παπαγάλο έχει για 

παρέα. Ένα χταπόδι στην πλάτη, να παί-

ζει μην ξεχάσει. Πάλι από την αρχή τα πα-

νιά, πάνω – κάτω όπως παλιά. Στην πα-

ραλία για τα πουλιά, όλοι μαζί παιδιά.

         ΓΛΩΣΣΑ Ας διαβάσουμε το κείμενο και ας κυκλώσουμε σε 
όλες τις λέξεις το γράμμα Π.
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Όμορφο χαρταετό, 
στον ουρανό πετώ. 
Χορεύω, χαίρομαι 
και χαμογελώ, όλο 
τον καιρό. Χωρίς 
άλλη σκέψη, στο 
χέρι κρατώ τον χάρ-τινο θησαυρό. Με 
αυτόν χαράζω στον χειμώνα, χάδια σαν χιτώνα.

Χαρούμενες Απόκριες

Ας διαβάσουμε το κείμενο και ας κυκλώσουμε σε όλες τις λέξεις το γράμμα Χ.
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Ας βοηθήσουμε το παιδί να περάσει τον λαβύρινθο και να πατάξει 
τον χαρταετό του.
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Χαρούμενες Απόκριες

Τα παιδιά ντύθηκαν Ινδιάνοι και ετοιμάζονται να πάνε φαγητό στους φίλους 
τους. Ας τους βοηθήσουμε δίνοντάς τους λίγο χρώμα.
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Ας προσπαθήσουμε να γράψουμε τη λέξη. Κ Λ Ο Ο Υ Ν Ήξερες ότι στους 
Κλόουν αρέσουν 
πολύ τα κόλπα; 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
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Χαρούμενες Απόκριες

Θησαυρό χρυσό, στην παραλία θαμμένο θα 

βρω. Στο θάμνο θα σταθώ για να θυμηθώ, που 

τον έχω θάψει να τον βρω στο λεπτό. Θέλω θά-

λασσα και αμμουδιά για θεμέλια σταθερά. Θυσία 

σαν αυτή στο θέατρο θα γινεί. 

Ας διαβάσουμε το κείμενο και ας κυκλώσουμε σε όλες τις λέξεις το γράμμα Θ.



24
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

Καθαρά
Δευτέρα 
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Χαρούμενες Απόκριες

Ο Νίκος και η Λίζα στον βουνό, βγήκαν για τον χαρ-ταετό. Ας τους βοη-θήσουμε να βρε-θούν. 
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         ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΩ
Ας παρατη-ρήσουμε καλά 

τις εικόνες και ας 
βρούμε τις 10 διαφορές. 
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Χαρούμενες Απόκριες

Οι χαρταετοί είναι χαρά για όλου του κόσμου τα παιδιά !
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         ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΣΑ
Ας κοιτάξουμε τις εικόνες και ας σημειώσουμε πόσα βλέπουμε σε κάθε κουτάκι.
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Χαρούμενες Απόκριες

Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή σκιά κάθε κλόουν.
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         ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ Ας βοηθήσουμε το αγόρι να βρει τον δικό 
του χαρταετό.
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Χαρούμενες Απόκριες

Ας προσπαθήσουμε Ας παρατηρήσουμε τις εικόνες και ας βρούμε τις 7 διαφο-
ρές. να βρούμε τη σωστή σκιά κάθε κλόουν.
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         ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ

Ας βοηθήσουμε τον μικρό πειρατή στο λα-
βύρινθο 1 να βρει τον δρόμο για την ση-

μαία του και στον λαβύρινθο 2τον ιππότη 
να φτάσει ασφαλής στην πριγκίπισσα.
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Χαρούμενες Απόκριες

Ας ζωγραφίσουμε τον κάθε αριθμό με το σωστό χρώμα και ας δούμε ποιος κρύ-
βεται στην εικόνα.
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         ΤΡΕΛΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Ας πάρουμε τα χρώματά μας και ας 
φτιάξουμε τις δικές μας μάσκες.

ΚΛΟΟΥΝ
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Χαρούμενες Απόκριες

Ας πάρουμε τα χρώματά μας και ας φτιάξουμε τις δικές μας μάσκες.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

ΒΕΝΕΤΙΑΣ
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ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ
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Χαρούμενες Απόκριες

ΜΥΣΤΗΡΙΟ
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Χαρούμενες Απόκριες

ΖΩΟ

ΣΟΥΠΕΡ 

ΗΡΩΑΣ
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         200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ                  
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μικρή δραματοποίηση
Από τη Σοφία Μάνου

Ψηλά στα βουνά
Ήρωες:
1. Μάνα
2. Κόρη 1
3. Κόρη 2
4. Γιος 1
5. Γιος 2
6. Παπάς
7. Κλέφτης
8. Πρωτοπαλίκαρο
9. Πολεμιστής 1
10. Πολεμιστής 2 

Η δραματοποίηση εξελίσσεται σε 3 σκη-
νές. Η πρώτη σκηνή είναι το σπίτι με την 
Μάνα και τα 4 παιδιά της. Η δεύτερη σκη-
νή είναι στο βουνό με το Πρωτοπαλίκαρο 
και τους δύο πολεμιστές και η τρίτη σκηνή 
στην εκκλησία με τον παπά και τον Κλέ-
φτη.

Τα παιδιά περνώντας μέσα από τις σκηνές 
και τους ρόλους, ακούν, αισθάνονται και 
καταλαβαίνουν την ανησυχία, τον φόβο 
και την ελπίδα των ανθρώπων εκείνης της 
εποχής για απελευθέρωση.

Σκοπός της δραματοποίησης είναι μέσα 
από
 λίγα λόγια και σκηνές να βιώσουν οι 
εμπλεκόμενοι τα πάθη και να έρθουν κο-
ντά στο ηθικό δίδαγμα. Το βίωμα θα τους 
προσδώσει το αίσθημα και τις ανάγκες 
των ηρώων. 

Τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν ο κάθε 
ένας από έναν ρόλο ή όλοι μαζί ταυτό-
χρονα αναπαριστούν τους ήρωες της 
ιστορίας. 
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Δραματοποίηση: Ψηλά στα βουνά

Πρωτοπαλίκαρο:
Εδώ παιδιά κρυφτείτε, τους Τούρκους σαν 
ιδείτε.
Θα κατέβω στο χωριό για να βρω λίγο 
φαγητό.

Πολεμιστής 1:
Εδώ θα μείνουμε εμείς.

Πολεμιστής 2:
Μην αργείς εσύ.

Μάνα: 
Ελάτε παιδιά, έχω στρώσει τον σοφρά!

Γιος 1:
Δεν κατεβαίνει βρε μάνα το φαΐ.

Γιος 2:
Η πατρίδα, μας έχει ανάγκη, βοήθεια χρειά-
ζεται από άκρη σε άκρη.

Μάνα:
Παιδιά μου καλά και προκομένα, μην είστε 
τόσο στεναχωρημένα.
Ελάτε καθίστε στο τραπέζι, όσο ο Τούρκος 
μακριά μας μένει.

Κόρη 1:
Γρήγορα, ελάτε, να σας πω τι άκουσα στο 
χωριό.
Οι Τούρκοι έπιασαν μερικούς δικούς μας.

Γιος 1:
Αυτό που μας λες τώρα είναι σοβαρό.

Κόρη 1:
Τα άξια παλικάρια τα κατάφεραν και τους 
ξέφυγαν.

Κόρη 2:
Και τώρα τι θα γίνει;

Γιος 2:
Πρέπει να τους βοηθήσουμε!

Κόρη 1:
Μα δεν ξέρει κανείς που κρύβονται!

Γιος 1:
Σήκω αδερφέ! Φεύγουμε! Φέρε μάνα τα 
τουφέκια!

Μάνα:
Να προσέχετε παλικάρια μου! 
Η Παναγία να σας φυλάει!

Πρωτοπαλίκαρο:
Αδέλφια που πηγαίνετε, αργά απόψε βρά-
δυ;

Γιος 1:
Από το βουνό έρχεσαι; Ψάχνουμε τα παλι-
κάρια που ξέφυγαν από τον εχθρό.

Γιος 2:
Έχουμε πολεμοφόδια και μια ευχή.

Πρωτοπαλίκαρο:
Ελάτε.

Πολεμιστής 1:
Ευχαριστούμε αδέλφια.

Γιος 1:
Ελάτε στο χωριό. Κανείς δεν θα σας βρει. 

Γιος 2: 
Ακολουθήστε μας.

Πολεμιστής 2:
Προσεκτικά και αθόρυβα. 
Οι Τούρκοι παραφυλάνε.
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Κόρη 2:
Μάνα γυρίσανε. 
Και φέρνουνε μαζί τους κόσμο.

Μάνα:
Κοπιάστε παλικάρια, στη φωτιά κοντά κα-
θήστε. 
Αφήστε τα τουφέκια σας και ξεκουραστεί-
τε.

Πρωτοπαλίκαρο:
Για μας παιχνίδι ο πόλεμος, στις ράχες, 
στα αλώνια.
Την πατρίδα λεύτερη θέλουμε τα επόμενα 
χρόνια.

Πολεμιστής 1:
Βαρεθήκαμε τη σκλαβιά. Τέλος τα μαρτύ-
ρια.
Τον εχθρό θα νικήσουμε χωρίς δικαστήρια.

Πολεμιστής 2:
Στην Ελλάδα μας, χατίρι δεν χαλάμε.
Για την λευτεριά μας, όλοι προσκυνάμε. 

Γιος 1:
Μαζί σας είμαστε και εμείς.
Τώρα είναι η ώρα η ιερή.

Γιος 2:
Όρκο δίνω στο θεό, δύναμη όσο έχω, για 
την πατρίδα ελεύθερη, όλη τη ζωή μου θα 
τρέχω. 

Μάνα:
Όλες οι μανάδες της Ελλάδας, για εσάς 
είμαστε περήφανες, γενναία παλικάρια.

Κόρη 1:
Και εγώ θα δώσω για την πατρίδα, την 
μεγαλύτερη που έχω ελπίδα.

Κόρη 2:
Θα βοηθήσω και εγώ τους άξιους ήρωές 
μας, ιστορία να γραφτεί από το τιμημένο 
αίμα.

Κλέφτης:
Καλησπέρα πάτερ. Έρχομαι από το βουνό. 
Μόλις συνάντησα στο δρόμο των Τούρ-
κων το στρατό.

Παπάς:
Κάτσε εδώ παλικάρι, να ξεκουραστείς και 
για τους Τούρκους μην ανησυχείς. 
Είναι δύσκολος ο πόλεμος, βαρύ το του-
φέκι και οι εχθροί πολλοί μόνος να αμυν-
θείς.

Κλέφτης:
Εγώ είμαι κλέφτης παπά. Κανένα δεν φο-
βάμαι.
Για τα χώματα τα ιερά, να πέσω δε λυπά-
μαι.
Μα να, τους ακούω, έρχονται! Γρήγορα 
στα όπλα! Ελευθερία ή Θάνατος!

Παπάς:
Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώ-
σεως της πατρίδος μας!
Ζήτω η Ελευθερία των Ελλήνων! Γένοιτο, 
γένοιτο 
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Ας ζωγραφίσουμε τον παπά που καταγράφει τις μάχες και τους αγώνες των 
Ελλήνων πολεμιστών.

Η 25η Μαρτίου κι εμείς!
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τα Ελληνόπουλα έχουν βάλει τις φορεσιές τους. 

Ας δώσουμε χρώμα στην εικόνα.
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Το κορίτσι γιορτάζει την νίκη και την ελευθερία. Ας χρωματίσουμε με όμορφα 
χρώματα την εικόνα.

Η 25η Μαρτίου κι εμείς!
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         ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ας κόψουμε μικρά κομμάτια γλασέ χαρτί και 
ας φτιάξουμε ένα όμορφο ψηφιδωτό. 

Στο σταυρό της εκκλησίας 
μπορούμε να βάλουμε κίτρινο, 

στο τοίχο άσπρο, 
και στα παράθυρα 

μπλε, κόκκινο, πράσινο.
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Ας φτιάξουμε ένα κρεμαστό διακοσμητικό. 
Ας ζωγραφίσουμε την ελληνική σημαία και έπειτα τα όπλα. Θα χρειαστούμε ένα 
κομμάτι σπάγκο. Στην πάνω πλευρά μπορούμε να κολλήσουμε τη σημαία και 
στην κάτω τα όπλα. 

Η 25η Μαρτίου κι εμείς!
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         ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ας φτιάξουμε ένα τσαρούχι. 

Χρωματίζουμε (ή κολλάμε πάνω στα τσαρούχια ότι υλι-
κό θέλουμε) και κόβουμε. Κολλάμε το ορθογώνιο στην 
κάτω πλευρά των τσαρουχιών ως πάτο και ενώνουμε 

την πίσω και μπροστά πλευρά. Τέλος μπορούμε να γεμί-
σουμε με βαμβάκι το εσωτερικό του τσαρουχιού.
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Προκήρυξη για την επανάσταση. 
Ας φτιάξουμε τη δική μας προκήρυξη!  Ας σκεφτούμε τι θα έλεγε ένας αγωνιστής 
στους πολεμιστές. Ας προσπαθήσουμε να γράψουμε το δικό μας κείμενο.

Η 25η Μαρτίου κι εμείς!
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Άνοιξη 
Έφτασ’ η ώρια Άνοιξη το λεν τα χελιδόνια

κι ο σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να φύγει· 

του στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει χιόνια, 

και με τ’ αθώο γέλιο της τα δάκρυά του σμίγει.

 Στο γαλανό παλάτι του ο Φοίβος τριγυρίζει 

και, χύνοντας, αφόβιστα ολόχρυσες αχτίδες, 

σ’ ό,τι στο δρόμο του βρεθεί το χρώμα του χαρίζει 

κι αφήνει πίσω του χαρά και άσβεστες ελπίδες. 

Τα δέντρα πρασινίσανε και γιόμισαν λουλούδια· 

του πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα 

να σιγολέει άφταστα κάθε πρωί τραγούδια, 

και τα πουλιά να κελαηδούν τον ύμνο τους στη μέρα.

Κώστας Καρυωτάκης 
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    ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ζωγραφίζουμε την άνοιξη

Ήρθε η άνοιξη, 
ανθίζουν τα λουλούδια. 

Aς ζωγραφίσουμε 
με όμορφα και φωτεινά ΧΡΩΜΑΤΑ!
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τα δέντρα την άνοιξη γεμίζουν ανθούς, 

καρπούς και πράσινα φύλλα. 
Ας δώσουμε χρώμα στο δέντρο.
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Ας ζωγραφίσουμε αυτή την όμορφη εικόνα από την αυλή ενός σπιτιού.

Ζωγραφίζουμε την άνοιξη
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Το χρώμα και η μυρωδιά της άνοιξης σε ένα λου-

λούδι, στην παπαρούνα. 
Ας βρούμε κόκκινο χρώμα να την ζωγραφίσουμε.
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Όμορφες μικρές πεταλούδες, με πολύχρωμες φτερούγες, 
στα λουλούδια ψάχνουν, γύρη γλυκιά να βρουν. 

Ζωγραφίζουμε την άνοιξη
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Σπουργίτια στα κλαδιά κάνουν σαν μικρά παιδιά. 



57
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

Μες το δάσος, ψηλά στο βουνό 

βόλτα βγαίνει ένα μικρό ξωτικό. 

Τα λουλούδια χαιρετά 

και χαμογελά.

Ζωγραφίζουμε την άνοιξη



58
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Στα χωράφια, στα χωριά, όμορφα σκιάχτρα στέκουν 
ορθά. Ας ζωγραφίσουμε το δικό μας σκιάχτρο.
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Ας μετρήσουμε προσεκτικά πόσες πασχαλί-
τσες κρύβονται στα λουλούδια και ας γράψου-

με τον αριθμό στο τετράγωνο.

Η άνοιξη...μετράει!

    ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΣΑ
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         ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΣΑ
Έντομα πολλά, βόλτα βγήκαν και αυτά. 

Ας τα μετρήσουμε προσεκτικά και ας γράψουμε 
τον αριθμό στο τετράγωνο.
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Ας παρατηρήσουμε καλά τις εικόνες και ας βρούμε τις 9 διαφορές.

Η άνοιξη...μετράει!
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         ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΣΑ Ας μετρήσουμε προσεκτικά πόσα υπάρχουν 
από το κάθε είδος και ας γράψουμε τον αριθμό.
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Ας παρατηρήσουμε καλά τις σκιές και ας βρούμε τη σωστή σκιά της 
κάμπιας και της πασχαλίτσας.

Η άνοιξη...μετράει!
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Ας ενώσουμε τους αριθμούς με τη σειρά για να σχη-
ματιστούν τα ζωάκια και έπειτα ας τα χρωματίσουμε. 
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Ας παρατηρήσουμε καλά τις εικόνες και ας βρούμε τις 6 διαφορές.

Η άνοιξη...μετράει!
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Ας βοηθήσουμε την μέλισσα να φτάσει στα λουλούδια 
και τον κάστορα στα ξύλα για να φτιάξει την φωλιά του. 
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Τα έντομα κάνουν χορό, στης άνοιξης το ρυθμό. 
Ας προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε τις λέξεις.

Ανοιξιάτικες λέξεις
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Ας γράψουμε τη φράση και ας ζωγραφίσουμε το μαγιάτικο στεφάνι.
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Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις 7 λέξεις που κρύβονται.

Ανοιξιάτικες λέξεις



70
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2021

Ας συμπληρώσουμε στο σταυρόλεξο τις λέξεις.
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Ας κυκλώσουμε τα γράμματα της ΑΝΟΙΞΗΣ.

Α → ΚΙΤΡΙΝΟ

Ν → ΚΟΚΚΙΝΟ

Ο → ΜΠΛΕ

Ι → ΠΡΑΣΙΝΟ

Ξ → ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Η → ΜΩΒ

Ανοιξιάτικες λέξεις
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Η Άνοιξη και οι μήνες της. Ας προσπαθήσουμε να γράψουμε τις λέξεις.

Α Ν Ο Ι Ξ Η

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο

Μ Α Ι Ο Σ
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Ας φτιάξουμε ένα στεφάνι λουλουδιών σε σχήμα καρδιάς. Ας το ζωγραφίσουμε 
με τα πιο όμορφα χρώματά μας και έπειτα ας το χαρίσουμε στην μητέρα μας.

Η γιορτή της μητέρας
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Ας φτιάξουμε μία κορνίζα. Μπορούμε να την ζωγραφίσουμε ή να κολλή-
σουμε περιμετρικά διάφορα υλικά για να γίνει πιο όμορφη. Στο τέλος κό-
βουμε το εσωτερικό, κολλάμε μία φωτογραφία μας με τη μαμά μας και είναι 
έτοιμο το δώρο μας.
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Τα κεράκια της Λαμπρής
Στέλιος Σπεράντσας

Το εκκλησάκι λάμπει απόψε σαν κρυστάλλι.
«Δεύτε λάβετε...» με γλύκα σιγοψάλλει.

Κι ο παππάς, που τ΄ άσπρο ράσο του φορεί,
κι όλοι πάνε για ν΄ ανάψουν το κερί.

Τι χαρμόσυνα η καμπάνα που σημαίνει,
τι χαρά που έχει κι ο κόσμος ο πιστός!

Πώς ευώδιασαν οι κήποι οι ανθισμένοι
τώρα, τώρα, που αναστήθηκε ο Χριστός!

Στο σπιτάκι μας γυρίζω σε λιγάκι
και στο δρόμο μου σκορπάω φεγγοβολιά.

Το καντήλι μας ανάβω και το τζάκι
κι αγκαλιάζω τους δικούς μου με φιλιά.

Στο τραπέζι η μαγειρίτσα μας αχνίζει.
Γύρω ελάτε με χαρά σας προσκαλώ.
Κόψε εφτάζυμο, πατέρα, που μυρίζει

κι ας τσουγκρίσουμε τ΄ αυγά για το καλό.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ήρθε το Πάσχα, το κοτοπουλάκι είναι έτοιμο να βά-

ψει το αυγό του. 
Ας το βοηθήσουμε δίνοντας του όμορφα χρώματα.
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Ένα όμορφο αυγό, με πολλά σχήματα και σχέδια. 
Ας το χρωματίσουμε με όμορφα χρώματα.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ο λαγός μάζεψε τα αυγά του για φέτος. 

Ας χρωματίσουμε την εικόνα.
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Το κοτοπουλάκι στέκεται πάνω στα αυγά του και μας χαιρετά. 
Ας χρωματίσουμε την εικόνα.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Το κορίτσι και ο φίλος της ο λαγός ψάχνουν για 
αυγά Πασχαλινά. Ας ζωγραφίσουμε την εικόνα.
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Το παπάκι μετρά τα αυγά που μάζεψε ενώ τριγύρω πετούν χαρούμενες πετα-
λούδες. Ας χρωματίσουμε την εικόνα.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ένα αυγό μόλις έσπασε και από μέσα θα βγουν δύο 

κοτοπουλάκια. Ας χρωματίσουμε την εικόνα.
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Ένα καλάθι γεμάτο αυγά. Ας ζωγραφίσουμε με όμορφα Πασχαλινά χρώματα.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τα κοτοπουλάκια χαζεύουν στο λιβάδι. 

Ας χρωματίσουμε την εικόνα με ανοιξιάτικα χρώματα. 
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Το χαρούμενο κοτοπουλάκι, χοροπηδά στο καλάθι με τα αυγά. 
Ας ζωγραφίσουμε την όμορφη εικόνα.

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο Μυστικός Δείπνος. Μπορούμε να ζω-

γραφίσουμε τους χιτώνες με διάφορα 
χρώματα όπως μπλε, πράσινο, μωβ, 

κόκκινο, πορτοκαλί. Το τραπέζι μπορού-
με να το ζωγραφίσουμε καφέ χρώμα. Τα 

πρόσωπα και τα χέρια με μπεζ χρώμα. 
Αφού στεγνώσει καλά η ζωγραφιά μας, 

περνάμε όλο το φύλλο με καφέ (διαλυμέ-
νο σε νερό), με ένα μεγάλο πινέλο και με 

γρήγορες κινήσεις ώστε να μη χαλάσουν 
τα χρώματα. Η ζωγραφιά μας θα δείχνει 

πολύ παλιά με αυτόν τον τρόπο.
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας φτιάξουμε Πασχαλινές γιρλάντες για να στολίσουμε το δωμάτιό μας. 
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Πασχαλινά κάρτα αυγό. 
Ας χρωματίσουμε το αυγό με όμορφα χρώματα. 

Έπειτα ας κόψουμε προσεκτικά γύρω – γύρω. 
Δεν κόβουμε τη μέση που είναι ενωμένα τα δύο αυγά. 

 Έπειτα μπορούμε να κολλήσουμε σε χαρτόνι και στο εσωτερικό 
να γράψουμε μία ευχή, όπως 

« Κ Α Λ Ο   Π Α Σ Χ Α   Κ Α Ι   Κ Α Λ Η   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η ». 
Η κάρτα μας είναι έτοιμη, μπορούμε να την χαρίσουμε 

σε όποιον επιθυμούμε.
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας ενώσουμε τις τελείες για να δημιουργηθούν τα σχήματα. 
Έπειτα μπορούμε να τα χρωματίσουμε. 
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Ας ενώσουμε τις τελείες για 
να δημιουργηθούν 
τα σχήματα. 

Έπειτα μπορούμε να τα 
χρωματίσουμε. 
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας ενώσουμε τους αριθμούς και τα γράμματα με τη σωστή σειρά 
ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα.

Ας βοηθήσουμε τον λαγό να μπει στο λαβύρινθο και να βρει όλα τα αυγά 
χωρίς να πέσει σε τοίχο.
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Ας παρατηρήσουμε καλά τις εικόνες και ας βρούμε τις 5 διαφορές.
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας βοηθήσουμε τα αυγά να βρουν σε ποιον λαγό ανήκουν. Έπειτα ας βοηθή-
σουμε το αγόρι να βρει τον δικό του λαγό και αυγό.
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Ας μετρήσουμε προσεκτικά πόσα κοτοπουλάκια και πόσοι λαγοί υπάρχουν 
στην κάθε εικόνα και ας γράψουμε τον αριθμό. 
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τις λέξεις στη σωστή θέση στο σταυρόλεξο.
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Πασχαλινό Αυγό και Κοτοπουλάκι. Ας βρούμε και ας κυκλώσουμε τα γράμματα 
Π, Α και Κ.
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Πασχαλινές δραστηριότητες

Ας βρούμε όλες τις λέξεις που κρύβονται.

ΠΑΣΧΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΙΗΣΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ 
ΑΡΝΙ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΗΣΤΕΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ - ΛΑΜΠΑΔΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ: Φτιάχνουμε το δικό μας πασχαλινό μέμορι!  Χρωματί-
ζουμε τις εικόνες προσέχοντας να βάλουμε τα ίδια χρώματα στα 
όμοια σκίτσα. Κολλάμε πάνω σε χαρτόνι (για να μην φαίνονται 
από πίσω οι εικόνες) και κόβουμε προσεκτικά. Αν θέλουμε μπο-
ρούμε και να πλαστικοποιήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε 
με το παιχνίδι μνήμης! Τοποθετούμε τις κάρτες, τις παρατηρούμε 
καλά και τις γυρίζουμε ανάποδα. Ποιος θα βρει τα δύο όμοια;
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ΠΑΣΧΑΛ Ι Ν Ο  M EMO R Y

Πασχαλινές δραστηριότητες
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         Με ένα παραμύθι αγκαλιά

Κάπου στην άγρια βρύση

Διαβάζουμε το παραμύθι της Ιωάννας Καρρά 
σε εικονογράφηση της Ματίνας Ζέρβα, που πε-
ριλαμβάνεται στο βιβλίο «Το κάστρο των παρα-
μυθιών» (εκδόσεις Ωρίων). 

Το παραμύθι είναι εμπνευσμένο από έναν θρύ-
λο της Θήβας, σχετικά με την περιοχή Μοσχο-
πόδι. Στο βιβλίο μπορούμε να διαβάσουμε δέκα 
διαφορετικά παραμύθια που γεννήθηκαν μέσα 
από θρύλους της χώρας μας. 

Ιωάννα Καρρά 

O μικρός Μήτρος είχε μείνει μόνος στο 
καλύβι να φυλάει το μικρό μοσχαράκι. Τα 
μεγάλα αδέρφια του ήταν τσέλιγκες κι είχαν 
φύγει για τα βοσκοτόπια με το μεγάλο κοπά-
δι. Θα γυρνούσαν έπειτα από πολλές μέρες. 
Ο Μήτρος τους ζήτησε να τον πάρουν μαζί, 
αλλά του έλεγαν ότι είναι μικρός για τέτοιες 
περιπέτειες. Χίλια τα παρακάλια του μικρού, 
χίλια και ένα τα «όχι»  των αδερφών του. 

Αδέρφια  πάρτε με κι εμένα το μικρό!
Μόνος πώς θα παίζω και πώς θα τραγουδώ;

Με το μοσχαράκι κι εσάς μαζί παρέα,
στους κάμπους, στα λαγκάδια θα ‘ναι ωραία!

Ο Μήτρος είχε μεγάλη αγάπη για το μο-
σχαράκι και ήθελε το καλύτερο γι’ αυτό. Όταν 
ήταν νεογέννητο δεν μπορούσε ούτε γάλα 
να πιει. Ο Μήτρος τότε του έδωσε γάλα με 
το μπιμπερό και έτσι κατάφερε να μεγαλώσει 
και να σταθεί στα πόδια του. Είχαν γίνει αχώ-
ριστοι φίλοι οι δυο τους.

Οι μέρες στο καλύβι περνούσαν και 
το μικρό μοσχαράκι έμοιαζε θλιμμέ-
νο και χωρίς όρεξη να φάει. 

Κάθε μέρα του έβαζε φρέσκο τριφύλλι, 
αλεσμένο καλαμπόκι, καθαρό νερό, του 
έπαιζε με τη φλογέρα, αλλά εκείνο έδειχνε 
όλο και πιο μαραζωμένο. 

Μια μέρα πέρασε η κυρά Χάιδω με μια 
στάμνα στο κεφάλι κι ένα καλάθι με καλού-
δια. Ο μικρός Μήτρος τη ρώτησε για πού το 
έβαλε έτσι φορτωμένη.

Έχω και άντρα άρρωστο και μπιγκόνια 
ξερική

πάω στην Άγρια Βρύση 
που για όλα έχει λύση!

Συμπάθησε με που ‘μαι λίγο βιαστική
Πριν ο ήλιος δύσει 

πρέπει πίσω να ‘χω γυρίσει

Η Άγρια Βρύση ήταν μέσα στο δάσος 
λίγο πιο πέρα από τις καλύβες. Ήταν μια 
πηγή ξακουστή, γιατί όποιος έπινε νερό από 
αυτήν,  γινόταν καλά. Στο δάσος αυτό ζού-
σαν και οι νεράιδες, οι Καλοκυράδες, που 
μόνο καλές δεν ήταν. Και οι χωρικοί φοβού-
νταν εκεί να πάνε. Τις έλεγαν όμως έτσι, γιατί, 
αν τις καλόπιαναν, τους αφήναν να φθά-
σουν στην Άγρια Βρύση. Έπρεπε όμως να 
τις καλοπιάσουν με τρόπο περίεργο, χωρίς 
να μιλήσουν, χωρίς να πουν ούτε μια λέξη. 

Ο Μήτρος είχε ακούσει αυτές τις ιστορίες 
και βλέποντας το μοσχαράκι του με σκυμμέ-
νο το κεφάλι και ανορεκτικό, αποφάσισε να 
πάει στην Άγρια Βρύση το επόμενο κιόλας 
πρωί για να φέρει νερό και να σώσει 
τον φίλο του.
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Με  ένα  παραμύθι  αγκαλιά
Ξύπνησε από τα χαράματα και πήρε μαζί 

το μοσχαράκι μιας και δεν είχε πού αλλού να 
το αφήσει. 

Ακολούθησε το μονοπάτι που τον έβαζε 
μέσα στο δάσος με την ελπίδα να βρει γρήγο-
ρα την Άγρια Βρύση. Πήγαινε από εδώ πήγαι-
νε από εκεί,  μα δεν έβρισκε τίποτε άλλο παρά 
θάμνους και δέντρα. Κάποια στιγμή το μονο-
πάτι σχιζόταν σε δυο μικρότερα. 
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Ο Μήτρος σκέφτηκε να πάρει πρώτα το 
ένα κι αν δεν έβρισκε τίποτε να γυρίσει πίσω 
και να πάρει το άλλο. Για να κάνει πιο γρή-
γορα έδεσε σε ένα δέντρο το μοσχαράκι και 
του υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει αμέσως. Το 

μονοπάτι που διάλεξε όμως ήταν μακρύ και 
η ώρα πέρναγε. Σκέφτηκε να γυρίσει πίσω 
και να συνεχίσει την επόμενη μέρα. 

Γυρνώντας όμως μια συμφορά τον πε-
ρίμενε! Το μοσχαράκι του έλειπε! Ο Μήτρος 
θυμήθηκε τα λόγια των αδερφών του, που 
του είχαν πει ότι είναι μικρός για τέτοιες περι-
πέτειες.  Κάθισε σε μια πέτρα για να σκεφτεί 
τι να κάνει… 

Να γυρίσει πίσω χωρίς το μοσχαράκι; 
Ντρεπόταν! Αλλά και πώς να ψάξει στο δά-
σος, που είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει; 
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Κι αν είχαν πάρει οι Καλοκυράδες το μο-
σχαράκι του; 

Κι αν δεν το έβλεπε ξανά; 
Τέτοιες μαύρες σκέψεις έκανε, όταν άκου-

σε κάτι σαν σιγανό τραγούδι του δάσους.

Τσελιγκόπουλο  σαν βγεις απ’ το καλύβι,
τον δρόμο μην πάρεις για ένα παιχνίδι!

Τσελιγκόπουλο το μόσχο αν θες να βρεις
ψάξε πράματα, ουρανού, καρδιάς και γης!

Ο Μήτρος μην έχοντας και πολλά πράγ-
ματα να κάνει, έβγαλε τη φλογέρα από την 
τσέπη του και άρχισε να παίζει τον πιο γλυκό 
σκοπό που ήξερε. 

Ξάφνου εμφανίστηκε μπροστά του ένα 
σμήνος πυγολαμπίδες. Ο Μήτρος έπαιζε τη 
φλογέρα του και οι πυγολαμπίδες φώτιζαν 
το μονοπάτι. Σε λίγο άρχισε να διακρίνει μι-

κρές πατημασιές από το μοσχαράκι. Οι πυ-
γολαμπίδες ακολουθούσαν τον ρυθμό που 
έπαιζε ο Μήτρος και εκείνος ακολουθούσε 
τις πατημασιές. 

Λίγο βήματα παρακάτω και… έφθασε 
στην Άγρια Βρύση, όπου το μικρό μοσχα-
ράκι έπινε ανέμελα το νερό!  

Ο Μήτρος με τη βοήθεια της φλογέρας 
του και των μαγεμένων πυγολαμπίδων, που 
έστειλαν οι Καλοκυράδες, κατάφερε να γυρί-
σει πίσω στο καλύβι του. Το μοσχαράκι του, 
ο καλός του φίλος,  ήταν πιο χαρούμενο 
από ποτέ! 

Η ιστορία του δεν άργησε να διαδοθεί 
στα πέρατα της γης! Όλοι έμαθαν για το 
πώς βρήκε το χαμένο μοσχαράκι. Γι’ αυτό η 
περιοχή από τότε ονομάστηκε Μοσχοπόδι 
από τις πατημασιές του μικρού μοσχαριού.

Όσο για τις μαγεμένες πυγολαμπίδες και 
τις Καλοκυράδες… 

Γι αυτές… πολλοί λίγοι ξέρουν τι απέγι-
ναν...

Με  ένα  παραμύθι  αγκαλιά
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Λύσεις
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Η αρχαία ελληνική μυθολογία δεν σταματά να μας εμπνέει... 
Με φόντο τους θεούς του Ολύμπου κι έχοντας στον νου 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, οι συγγραφείς της 
σειράς παιδικών διηγημάτων «Ιστορίες από τον Όλυμπο» 
δημιουργούν σύγχρονες ιστορίες που αγγίζουν όσα απα-
σχολούν τα παιδιά σήμερα.Το κείμενο, γραμμένο με απλό 
και άμεσο τρόπο, είναι κατάλληλο για να διαβαστεί από 
παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. 

Την ιστορία συμπληρώνουν διασκεδαστικές δραστηριότη-
τες και πληροφορίες από τη μυθολογία.

Η Αφροδίτη και το μήλο
Πηγή Γρύλλη

Η Αφροδίτη και η Αθηνά είναι καλές φίλες. Όλα όμως 
αλλάζουν όταν εμφανίζεται ο Πάρης...Θα κερδίσει η 

Αφροδίτη με την ομορφιά της αυτό που επιθυμεί; Διαβά-
ζουμε μια ιστορία για τις αξίες, τις προσδοκίες και την 

ομορφιά... μέσα μας. Η συγγραφέας αξιοποιεί το μύθο 
για το «μήλο της Έριδος» καθώς και τα χαρακτηριστι-

κά που απέδιδε η αρχαία ελληνική μυθολογία στην 
Αφροδίτη για να φτιάξει μια σύγχρονη ιστορία που 
καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη και δίνει 

την ευκαιρία και στους μικρούς, νέους αναγνώστες 
να σκεφτούν ζητήματα που βιώνουν καθημερινά.

Ο Άδης βρίσκει έναν φίλο
Μιμίκα Καπούλα

Γιατί ο Άδης μένει μόνος του στο σχολείο; Φοβάται 
άραγε τους άλλους ή οι άλλοι φοβούνται αυτόν; Θα 
βρει τελικά κάποιον φίλο;Διαβάζουμε για τον φόβο 
μας απέναντι στο διαφορετικό, για την ανάγκη μας να 
είμαστε σε μια ομάδα, για την αλήθεια που μπορεί να 
κρύβεται καμιά φορά και μέσα στις σκιές...Η συγ-
γραφέας αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που απέδιδε η 
αρχαία ελληνική μυθολογία στον Άδη και στον Κέρβε-
ρο για να φτιάξει μια σύγχρονη ιστορία που καλλιεργεί 
τη συναισθηματική νοημοσύνη και δίνει την ευκαιρία 
και στους μικρούς, νέους αναγνώστες να σκεφτούν 
ζητήματα που βιώνουν καθημερινά.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία μας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας ή να τα αναζητήσετε 

στο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα του βιβλιοπωλείου «Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού»
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Ο Πιν, η Γουίνγκ 
και 1.002 τρόποι αδελφικής αγάπης

Νικολέττα Μπαλάσκα

Μια μέρα χιονερή ο Πιν, ένας μικρός πιγκουίνος,  απολαμβάνει 
την αγαπημένη του παγοπίστα. Παίζει πάνω στο λευκό γυαλί του 
πάγου, γελάει και κάνει σβούρες...Ξαφνικά όμως όλα αλλάζουν. 

Η γέννηση της μικρής του αδερφής θα ανάψει τον προβολέα 
της ζήλιας μέσα του. Τι θα σκεφτεί; Πώς θα αντιδράσει; Υπάρχει 

κάποιος που θα μπορέσει να φωτίσει τον δρόμο της αγάπης; Ας 
τον αφήσουμε να μας διηγηθεί την ιστορία του! Μια ιστορία για τη 

διαχείριση της ζήλιας και για τη δύναμη της οικογένειας

Γ. Γεννηματά 114, Αγία Βαρβάρα, Αθήνα, Τηλ. 2167005390

project@4e-project.gr  -  www.4e-project.gr
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