
 

 

Διαβάζω με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου από το βιβλίο 
των Θρησκευτικών μου για την  Ανάσταση του 

Χριστού  σελίδες  36- 40 πατώντας εδώ.  
 

Η άσκηση 3 να ΜΗΝ γίνει. 
 

Για την άσκηση 4 ακούω τον ύμνο πατώντας εδώ. 
 

Η άσκηση 5 μπορεί να γίνει σαν παιχνίδι πατώντας 

εδώ. 
 

Αφού κάνεις την άσκηση 5 προφορικά βάλε τις εικόνες με 
τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας σε σειρά 

παίζοντας αυτό το παιχνίδι.  
 

Η άσκηση 6 μπορεί να γίνει σαν παιχνίδι πατώντας 

εδώ. 

 

 

 

 

 

http://dim-aradippou1-lar.schools.ac.cy/data/uploads/greeka/vivlio_mathiti_sel_38_40_giortazoume_stin_ekklisia_tis_enorias_masa.pdf
https://safeyoutube.net/w/gS65
https://learningapps.org/display?v=ptvkqhzjk20
https://learningapps.org/watch?v=puy8re1uj20
https://learningapps.org/watch?v=p4syy0wst20


 

 
Μάντεψε τι κάνουμε το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του 
Πάσχα!!! 
Διάβασε το κείμενο μάντεψε τα ρήματα που λείπουν και γράψε τα 
στο τετράδιο Γράφω Σωστά. 
 

Το Σάββατο το πρωί γίνεται στην εκκλησία η Πρώτη  

Ανάσταση. Ο παπάς ψ_ _ _ _ _: «Ανάστα ο Θεός...». Οι 

χριστιανοί χ _ _ _ _ _ _ τους σκάμνους. Τα μαύρα από τις 

εικόνες π_ _ _ _ _ _.  

Τα μεσάνυχτα οι καμπάνες χτυπούν  χαρούμενα. Πάμε 

εκκλησία να α _ _ _ _ _ _ _  με το Άγιο Φως τις λαμπάδες μας, να 

α_ _ _ _ _ _ _ _  τον Καλό  Λόγο και να ψ_ _ _ _ _ _ _  το 

«Χριστός Ανέστη». Οι νέοι ανάβουν τη λαμπρατζιά για να 

κάψουν τον Ιούδα. Ανταλλάσσουμε φιλιά και ευχές. «Χριστός 

Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη».  

Με το Άγιο Φως οι χριστιανοί σταυρώνουν το κατώφλι της 

πόρτας του σπιτιού τους. Μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι, θα 

τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  τα κόκκινα αυγά, θα φάμε ζεστή σούπα 

και φλαούνα. Ξημερώνει Πάσχα!  

 

 

 



 

 
 

Με πόση λαχτάρα περιμένουμε το Πάσχα!   
 

Διάβασε το παρακάτω κείμενο για τα ήθη και έθιμα για 
το Πάσχα και παίξε το παιχνίδι που ακολουθεί. 
 

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη ετοιμασίες.  
Τη μέρα οι νοικοκυρές πλένουν, καθαρίζουν το σπίτι, 
ζυμώνουν.   
 

 

Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή.  
 

Ας γνωρίσουμε μερικά έθιμα της Λαμπρής που έχουμε 
στον τόπο μας. 
 

• •Το τραγούδι του Λαζάρου 
Το  Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά λένε το τραγούδι 
του Λαζάρου από σπίτι σε σπίτι.  
 
 

• Κυριακή της Ελιάς 
Την Κυριακή των Βαΐων παίρνουμε στην εκκλησία 
κλαδιά ελιάς για να τα ευλογήσει ο ιερέας. Την ώρα του 
ευαγγελίου πετούμε ψηλά φύλλα ελιάς. 
 
 

• Κόκκινα αυγά 
Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε κόκκινα αυγά, που 
θυμίζουν το αίμα του Χριστού που έχυσε πάνω στο 
σταυρό. Τα τσουγκρίζουμε το Πάσχα λέγοντας 
«Χριστός Ανέστη».  
 



• •Φλαούνες 
Οι γυναίκες ζυμώνουν τις περίφημες φλαούνες ή 
κουλούρια και τα ψήνουν στο φούρνο.  
 

• •Επιτάφιος 
Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζεται ο Επιτάφιος με πολλά 
λουλούδια και γίνεται περιφορά του στους δρόμους. 
 

• •Λαμπρατζιά 
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν από τον 
«Καλό Λόγο», ανάβουμε τη λαμπρατζιά, για να κάψουμε 
τον Ιούδα  που πρόδωσε το Χριστό.  
 

• •Άγιο Φως 
Τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα ο ιερέας βγάζει 
από το ιερό της εκκλησίας το Άγιο Φως και όλοι οι πιστοί 
ανάβουν τις λαμπάδες τους.  
 

• •Πασχαλινό τραπέζι 
Την Κυριακή του Πάσχα μετά την εκκλησία τρώμε 
σούπα και το μεσημέρι ψήνουμε αρνάκι στη σούβλα 
(οβελίας). 

 
Θέλω να παίξω το παιχνίδι. 

https://learningapps.org/watch?v=p48s2xwsj20

