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Αγαπημένα μου παιδιά, 
 
Εύχομαι όλοι να είστε καλά. 
 
Έχουν περάσει ήδη δύο εβδομάδες από τότε που ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε από 

το σπίτι με ένα διαφορετικό τρόπο. Εύχομαι οι εργασίες που σας έχω στείλει να 

σας βοήθησαν να θυμηθείτε όλα όσα έχουμε μάθει φέτος. 

 
Αυτή την εβδομάδα σας στέλνω:  
 

• τις λύσεις των γραμματικών ασκήσεων της προηγούμενης εβδομάδας. 

• Κείμενα και εργασίες με θέμα «Το Πάσχα».  

• δημιουργικές εργασίες  
 
Κάθε εβδομάδα θα σας εισηγούμαι μερικές δημιουργικές εργασίες οι οποίες θα 

σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τον γραπτό σας λόγο. Για αυτή την εβδομάδα 

μπορείτε να διαλέξετε μια από τις δημιουργικές εργασίες που σας έστειλα την 

προηγούμενη εβδομάδα.  Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να ασχοληθείτε και με 

κάποιες πασχαλινές κατασκευές ή και ζωγραφιές που σας έχω στείλει. 

 

 Αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε από τους γονείς σας να μου στέλνουν  μερικές 

από τις εργασίες σας.  

 
Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε  βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου οι 

γονείς σας. 

 
Σας χαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε μια δημιουργική εβδομάδα. 
 
Η Δασκάλα σας, 
 
Άντρη Μεσαρίτου 
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Παιδιά,  
 
Αυτή την εβδομάδα θα μελετήσουμε και θα θυμηθούμε τα γεγονότα της Μεγάλης 
Εβδομάδας.  
 

Δευτέρα - Τετάρτη (6 – 8 /4/20) 

 
Αυτό το τριήμερο θέλω να παρακολουθήσετε τη μικρή ταινία την οποία θα βρείτε 

στο πιο κάτω σύνδεσμο. 

Τα Πάθη του Ιησού Χριστού:   https://www.youtube.com/watch?v=he51bFRZNfk  

Όταν την παρακολουθήσετε, διαβάστε το κείμενο με τίτλο «Μια Μεγάλη 

Εβδομάδα» που θα βρείτε στο επόμενο φάιλ.  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία και να διαβάσετε το κείμενο πολλές 

φορές για να το καταλάβετε πολύ καλά.  

Διαβάστε το κείμενο δυνατά όπως κάναμε και στην τάξη και παρατηρήστε πολύ 

προσεκτικά τις εικόνες. 

Μετά λύστε όλες τις ασκήσεις που βρίσκονται κάτω από το κείμενο. 

 

Στη συνέχεια, κάνετε το ίδιο και για το κείμενο «Από τα Πάθη στην Ανάσταση». 

 

Πέμπτη (9 /4/20) 
Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια πολύ όμορφη πασχαλινή ιστορία με τίτλο «Ο 

Κοκκινολαίμης και η Παπαρούνα». Στόχος είναι να την απολαύσετε, να την 

διαβάσετε δυνατά κάνοντας εξάσκηση στην ανάγνωση ( προσέχετε το ύφος σας) 

και να απαντήσετε στις ερωτήσεις κατανόησης. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=he51bFRZNfk
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Παρασκευή (10 /4/20) 

 
Σήμερα θα εργαστείτε δημιουργικά με την εργασία 4 του χθεσινού φυλλαδίου 

σας «Ο Κοκκινολαίμης και η Παπαρούνα». Μπορείτε να εργαστείτε στο τετράδιό 

σας ή σε μια μεγαλύτερη κόλλα.  

 

Μπορείτε να ζωγραφίσετε τον Κοκκινολαίμη και την Παπαρούνα όπως τους 

φαντάζεστε και να γράψετε μέσα σε συννεφάκια τα λόγια που μπορεί να λένε.  

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια υλικά θέλετε. 

 

Διαβάστε προσεκτικά την οδηγία της άσκησης στο φυλλάδιο σας. 

Προσοχή στα γράμματα και στην ορθογραφία σας.  

 

Καλές δημιουργίες! 

 
 

 

 

 

 

 


