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Αγαπητά μας παιδιά, έχει κιόλας ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα και έχουμε οργανώσει ένα 

πρόγραμμα με επίκαιρες δραστηριότητες μέσα από το βιβλίο των Θρησκευτικών μας .  Το βιβλίο 

θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας.  Ακολουθώντας το πιο κάτω πρόγραμμα θα 

γνωρίσετε καλύτερα τα όσα θυμούμαστε τις μέρες αυτές. 

Αν δεν έχετε το βιβλίο των Θρησκευτικών, μπορείτε να κάνετε τις δραστηριότητες στο τετράδιο των 

Θρησκευτικών ή των Ελληνικών, αφού πρώτα βάλετε τίτλο και αριθμό δραστηριότητας. 

 

 
 

Μεγάλη Δευτέρα (13.4.2020):  Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται… 

Να μελετήσεις το κείμενο «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται …» από το βιβλίο των Θρησκευτικών (σελ. 114) 

και ακολούθως να κάνεις τις δραστηριότητες των σελ.115-116. 

 

Μεγάλη Τρίτη (14.4.2020):  Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου … 

Να μελετήσεις το κείμενο «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου …» από το βιβλίο των Θρησκευτικών (σελ. 

117) και κατόπιν να κάνεις τις δραστηριότητες 1 και 2 στη σελ.118 και τη δραστηριότητα 5 στη 

σελ.119.  Αν έχεις το βιβλίο σου, μπορείς να κάνεις και τη δραστηριότητα 6 στη σελ.120. 

 

 



Μεγάλη Τετάρτη (15.4.2020):  Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ 

Να μελετήσεις το κείμενο « Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ » από το βιβλίο των Θρησκευτικών (σελ. 121–122). 

Στη συνέχεια να κάνεις τις δραστηριότητες 2, 3 και 4 στις σελ. 122-123.  Στη δραστηριότητα 4 (αν 
θα την κάνεις στο τετράδιό σου) δε χρειάζεται να σχηματίσεις τα κουτάκια, απλά γράφεις την επιγραφή 

του Επιταφίου που ανακάλυψες.  Όταν τελειώσεις με τις γραπτές εργασίες, να διαβάσεις αυτά που 

γράφει στις δραστηριότητες 5 και 6 στις σελ. 124-125. 

 

Μεγάλη Πέμπτη (16.4.2020):  Ἀναστάσεως ἡμέρα… 

Να μελετήσεις το κείμενο « Ἀναστάσεως ἡμέρα…» από το βιβλίο των Θρησκευτικών (σελ. 125). 

Στη συνέχεια να κάνεις τις δραστηριότητες 1 (σελ.126) και 9 (σελ.128).  Όταν τελειώσεις τις γραπτές 

δραστηριότητες, να διαβάσεις αυτά που γράφει στις δραστηριότητες 5 και 6 στη σελ.127. 

 

Προαιρετικά:  Όσοι έχουν μαζί τους τα βιβλία τους μπορούν να κάνουν και τις δραστηριότητες 8 

(σελ.128) και 10 (σελ.129). 

 

 

 

 


