
 

 

 
Παρακολουθώ το βιντεάκι  
 
https://safeYouTube.net/w/i744 
 
Λέω με δικά μου λόγια την ιστορία της Ανάστασης του 
Λαζάρου. 
 

Ένα ωραίο έθιμο: το τραγούδι του Λαζάρου 

Τη μέρα της γιορτής του Αγίου Λαζάρου τα παιδιά 
χωρίζονταν σε μικρές ομάδες και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι 
λέγοντας το τραγούδι του Λαζάρου. Ένα από τα παιδιά της 
παρέας είχε σε διάφορα μέρη του σώματος του λαζάρους 
(μαργαρίτες) και παρίστανε τον Λάζαρο. Το παιδί ξάπλωνε 
στο έδαφος ανάσκελα και την ώρα που τα άλλα παιδιά έλεγαν 
«Δεύρο έξω Λάζαρε μου...» σηκωνόταν. 

 
Τα υπόλοιπα παιδιά κρατούσαν κλάδους φοινικιάς που 

είχαν στα μυτερά άκρα τους λαζάρους. Κρατούσαν ακόμη 
καλάθια όπου έβαζαν τ΄ αυγά που τους έδιναν οι νοικοκυρές 
όταν έλεγαν το τραγούδι. 
 
 
Ακούω το τραγούδι του Λαζάρου. 
 
https://safeyoutube.net/w/S744 

https://safeyoutube.net/w/i744
https://safeyoutube.net/w/S744


Κάνω τις εργασίες προφορικά: 

1. Διαβάζω την πρόταση και λέω αν είναι σωστή ή 
λάθος.  

 
Ο Λάζαρος και οι αδερφές του αρρώστησαν. ___ 

Ο Λάζαρος αρρώστησε και πέθανε. ____ 

Ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο. ___ 

Ο Χριστός πήγε στον τάφο του φίλου του και έφυγε 

χωρίς να τον ξαναδεί. ___ 

Τα παιδιά το Σάββατο του Λαζάρου γυρίζουν τα 

σπίτια και λένε το τραγούδι του Λαζάρου. ____ 

Η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου βρίσκεται στη 

Λάρνακα. ____ 



 

Διαβάζω από το βιβλίο των Θρησκευτικών μου για την 
Κυριακή των Βαΐων  (σελ. 28) 
 
http://archeia.moec.gov.cy/sd/239/vivlio_mathiti_sel_28_30_o_christos_ftanei_sta_ier
osolyma.pdf 

 

Κάνω τις εργασίες προφορικά.  
 
1. Διαβάζω και συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων. 
 
Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα 

λέγεται Κ_ _ _ _ _ _   _ _ _   Β_ _ _ _ . Τη  γιορτάζουμε  

μια  Κυριακή πριν  το  Π_ _ _ _ . Αυτή την Κυριακή  ο 

κόσμος  παίρνει  στην εκκλησία  κλαδιά  ε _ _ _ _ .  

Τα αφήνει να ε_ _ _ _ _ _ _ _ _  και τα παίρνει πίσω στο 

σπίτι του μετά από 40 μέρες. Από τα κλαδιά της 

ευλογημένης αυτής ελιάς η μητέρα μας και η γιαγιά μας 

κόβουν φυλλαράκια και κ_ _ _ _ _ _ _ _  το σπίτι. 

  

http://archeia.moec.gov.cy/sd/239/vivlio_mathiti_sel_28_30_o_christos_ftanei_sta_ierosolyma.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sd/239/vivlio_mathiti_sel_28_30_o_christos_ftanei_sta_ierosolyma.pdf


2.Διαβάζω την πρόταση και λέω αν είναι σωστή ή λάθος. 
 
 

Ο Χριστός πήγε με αυτοκίνητο στα Ιεροσόλυμα. ___ 

 

Ο κόσμος τον υποδέχτηκε σαν να ήταν βασιλιάς. ___ 

 

Στον δρόμο που περνούσε του έριχναν πέτρες. ___ 

 

Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι χάρηκαν που είδαν τον 

Χριστό. ___ 

 

Την Κυριακή των Βαΐων παίρνουμε στην εκκλησία 

ελιά. __ 

 
 



Ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα... 

Η τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής ονομάζεται 

Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη γιατί συμβαίνουν μεγάλα, 

σημαντικά γεγονότα με αποκορύφωμα την Ανάσταση του 

Χριστού. Τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε βράδυ και κάθε πρωί 

γίνονται ακολουθίες στις εκκλησίες. Σε αυτές τις ακολουθίες 

ψάλλονται μερικοί από τους πιο υπέροχους ύμνους της 

Εκκλησίας μας.  Φέτος μπορείς να παρακολουθήσεις αυτές τις 

ακολουθίες από την τηλεόραση του σπιτιού σου. 

 

Μεγάλη Δευτέρα μεγάλη μέρα, 

Μεγάλη Τρίτη ο Χριστός εκρίθη 

Μεγάλη Τετάρτη ο Χριστός εχάθη, 

Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός ευρέθη, 

Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός στο καρφί, 

Μεγάλο Σάββατο ο Χριστός στην ταφή 

Μεγάλη Λαμπρή, αυγό και αρνί. 

 


