
Αγαπεμέκα μμο παηδηά, Καιεμενίγθμ!!!  

Γιπίδς κα ζαξ βνίζθς όιμοξ γενμύξ θαη δοκαημύξ.                           

Γίκαη πμιύ δηαθμνεηηθόξ μ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ ζα ζαξ εοπεζώ ζήμενα, 

«Καιή Ακάζηαζε». Αοηή όμςξ ε πνςηόγκςνε θαηάζηαζε δεκ πνέπεη κα 

μαξ θαζειώκεη. Σα δύζθμια μαξ μαζαίκμοκ κα πνμζανμμδόμαζηε, κα 

δοκαμώκμομε θαη κα πνμπςνμύμε.  

Καιή Ακάζηαζε, ιμηπόκ, παηδηά μμο!                                                                         

Ακοπμμμκώ κα ζοκακηεζμύμε, κα ζαξ αγθαιηάζς θαη κα λακαπμύμε η   «Υνηζηόξ Ακέζηε».       

Μαηξ  μμοηξ, πνμξ ημ πανόκ…   

ηε ζοκέπεηα ζαξ ζηέικς θάπμηεξ ενγαζίεξ γηα ηηξ μένεξ πμο αθμιμοζμύκ.  Δε ζα ζαξ 

θμονάζμοκ. Θα ζαξ απαζπμιήζμοκ θαη ζα ζαξ δηαζθεδάζμοκ.  

  

Σεξ γιώζζαξ νόδη θαη νμδάκη – Γκόηεηα 14 

– Πάζπα 

 

Να αθμιμοζήζεηε αοηό ημ ζύκδεζμμ γηα κα ζοκδεζείηε με 

ηεκ ΓΝΟΣΗΣΑ 14 ημο βηβιίμο ηεξ Γιώζζαξ (γ’ ηεύπμξ).  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/512/3323,13412/  

 

 

Α. Να δηαβάζεηε ημ πμίεμα ημο Δημκύζημο μιςμμύ «Η εμένα ηεξ Λαμπνήξ», θαη ζηε 

ζοκέπεηα κα απακηήζεηε ( ζημ ηεηνάδηό ζαξ)* ηηξ ενςηήζεηξ πμο αθμιμοζμύκ: 

1. Πμηεξ ιέλεηξ από ημ θείμεκμ ζεμαίκμοκ: 

α) εηδμπμημύζε από πνηκ, πνμεηδμπμημύζε, πνμακάγγειιε        ------------------------ 

β) ηειεοηαίμ ζηε ζεηνά                                                         ------------------------ 

γ) ζογθεκηνςζείηε                                                              ------------------------ 

δ) πμο θένκμοκ ηεκ εηνήκε                                                   ------------------------- 

ε) με γιοθηά θςκή                                                              ------------------------- 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/512/3323,13412/


2. Πώξ πενηγνάθεηαη ε θύζε ζηεκ πνώηε ζηνμθή; ομβαδίδεη, ηαοηίδεηαη με ηα 

ζοκαηζζήμαηα ηςκ ακζνώπςκ (2ε ζηνμθή); 

3. Πώξ παναθηενίδεη ηε δςή θαη πώξ ημ ζάκαημ μ πμηεηήξ; 

4. Πμημ είκαη ημ μήκομα πμο μαξ δίκεη μ πμηεηήξ γηα ημ Πάζπα ζηε δεύηενε ζηνμθή; 

5. Πμημ είκαη ημ νήμα πμο επακαιαμβάκεηαη ζηεκ ηνίηε ζηνμθή; Πμηα μεηαθμνηθή ζεμαζία 

μπμνεί κα πάνεη; 

6. Να εηθμκμγναθήζεηε, ή κα δςγναθίζεηε μηα ή πενηζζόηενεξ ζθεκέξ από ημ πμίεμα. 

Λεδάκηα με ζηίπμοξ από ημ πμίεμα. 

Β. Να δηαβάζεηε ημ πμίεμα «Ακάζηαζε»,(ζειίδα 28) ημο Κώζηα Βάνκαιε θαη κα απακηήζεηε 

ζηηξ πημ θάης ενςηήζεηξ: 

1. Να ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα με ζηίπμοξ από ηα δύμ πμηήμαηα: 

 Η εμένα ηεξ Λαμπνήξ Ακάζηαζε 

ομμεημπή ηεξ 

θύζεξ ζηε πανά 

 

 

 

 

 

 

ομμεημπή ηςκ 

ακζνώπςκ ζηε πανά   

«…με ημ θώξ ηεξ πανάξ 
ζομμαδςπηείηε…» 
 
 

 

 

 

Έθθναζε 

ζοκαηζζεμάηςκ ηςκ 

ακζνώπςκ 

 

 

 

 

 

«… μη θαμπάκεξ ζεημύκε. 
Όπμο θανδηά, πανμόζοκεξ 
ιαπηάνεξ απακημύκε». 
 
 

Οη άκζνςπμη 

αθήκμοκ ηηξ δηαθμνέξ 

ημοξ, αοηά πμο ημοξ 

πςνίδμοκ  

θη εκώκμκηαη… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Πμημ είκαη θαηά ηεκ άπμρή ζμο ημ θμηκό μήκομα πμο θαη μη δύμ πμηεηέξ ημκίδμοκ;            

Να ακαπηύλεηξ με δηθά ζμο ιόγηα. 

 



 

 

 

Γ. Να δηαβάζεηε ημ θείμεκμ «Μανηάμ» (ζ. 29), θαη κα θάκεηε ηηξ πημ θάης ενγαζίεξ: 

ημ πημ θάης θμοηί οπάνπμοκ ηα ζοκαηζζήμαηα θαη μη ακηηδνάζεηξ ηεξ Πακαγίαξ, όπςξ 

πανμοζηάδμκηαη  ζημ θείμεκμ. Αθμύ δηαβάζεηε ημ θείμεκμ θαη εκημπίζεηε ηα ζεμεία ζηα μπμία 

θαίκμκηαη αοηά ηα ζοκαηζζήμαηα, κα ζομπιενώζεηε ηεκ πημ θάης θιίμαθα ζοκαηζζεμάηςκ. 

Αθμιμοζήζηε ηε πνμκηθή πμνεία ηεξ αθήγεζεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Τπεκζύμηζε: Μηα θιίμαθα, ζηεκ πμνεία ηεξ, δείπκεη θμνύθςζε ηςκ 

ζοκαηζζεμάηςκ. Γπίζεξ ζε θάπμηα από ηα ζθαιμπάηηα μπμνμύκ κα μπμοκ 

πενηζζόηενα από έκα ζοκαηζζήμαηα (ακηηδνάζεηξ). 

 

αίζζεμα αδηθίαξ,        ακεζοπία,            έπαζε ημκ θόζμμ ηεξ,              πανάπμκμ 

ηεξ μάκαξ,               αγςκία,                ζιίρε,          απμνία, ζύγποζε,           

απόγκςζε,             ηεξ θόπεθε ε ακάζα,            ζοκεηδεημπμίεζε ηεκ απώιεηα,            

πόκμξ, … 



 

(Σα πημ θάης γεγμκόηα μπμνείηε κα ηα ζομπιενώκεηε θαζ όιε ηεκ Μεγάιε Γβδμμάδα 

παναθμιμοζώκηαξ ηη πενηγνάθμοκ μη ζείεξ ιεηημονγίεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. ) 

Η είζοδος ηοσ Φρηζηού ζηα Ιεροζόισμα 

Όηακ μ Υνηζηόξ πήγε ζηα .................................., μ θόζμμξ ημκ οπμδέπηεθε 

με μεγάιε πανά θναηώκηαξ ζηα πένηα ημο θιαδηά ................................. θαη 

..................... Ο Υνηζηόξ θαζηζμέκμξ πάκς ζε έκα γασδμονάθη εοιμγμύζε 

ημοξ ακζνώπμοξ. Σε μένα αοηή ηεκ μκμμάδμομε Κονηαθή ηεξ .................. 

ή Κονηαθή ηςκ ....................... 

Ο Νηπηήρας 

Οη γημνηέξ ημο Πάζπα άνπηδακ από ημ βνάδο ηεξ Παναζθεοήξ. Ο 

θόζμμξ έηνςγε ρεηό ανκί, πηθνά πόνηα, ρςμί θαη θναζί. Έηζη θαη μ 

Υνηζηόξ με ημοξ μαζεηέξ ημο μαδεύηεθακ γηα ημ παζπαιηκό ηναπέδη. 

Πνηκ ημ θαγεηό ζοκήζηδακ ηόηε κα ημοξ πιέκμοκ ηα .......................... μη 

οπενέηεξ. Ο Υνηζηόξ γηα κα δείλεη ζημοξ μαζεηέξ ημο πόζμ 

.................................... πνέπεη κα είκαη, πήνε μηα ιεθάκε με κενό θαη 

έπιοκε ηα πόδηα ημοξ. 

Ο Μσζηηθός ∆είπκος 

ημ Μοζηηθό ∆είπκμ μ Υνηζηόξ εοιόγεζε ημ ................... θαη ημ 

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

- «Αοηό είκαη ημ ................ θαη ημ ................... μμο» είπε. Πάνηε κα θάηε 

θαη κα πηείηε όιμη από αοηό. Με αοηό μ Υνηζηόξ έδςζε ηε ................... 

......................... ζηεκ εθθιεζία μαξ. Γη΄ αοηό, όζμη θμηκςκμύκ, βάδμοκ ημκ 

ίδημ ημ Υνηζηό μέζα ημοξ. 

Σηοκ θήπο ηες Γεζζεμακής 

Μεηά ημ Μοζηηθό ∆είπκμ, μ Υνηζηόξ με ημοξ έκηεθα μαζεηέξ ημο πήγακ 

ζημκ θήπμ ηεξ .........................................., όπμο ζοκήζηδε μ Υνηζηόξ κα 

πνμζεύπεηαη. Ξαθκηθά, αθμύζηεθακ θςκέξ. Ήηακ μη Ρςμαίμη ζηναηηώηεξ 

πμο ένπμκηακ κα ζοιιάβμοκ ημ Υνηζηό. Μαδί ημοξ ήηακ θαη μ 

.............................., έκαξ από ημοξ δώδεθα μαζεηέξ ημο Υνηζημύ. Ο 

Ιμύδαξ ...................... ημ δάζθαιό ημο, γηα ..........................  πνοζά ανγύνηα. 

Η δίθε ηοσ Φρηζηού ζηοκ Πόκηηο Πηιάηο 

Σεκ άιιε μένα, ημ πνςί, μη Ιμοδαίμη μδήγεζακ ημ Υνηζηό ζημκ ................. 

......................... γηα κα ημκ δηθάζεη. Γθείκμξ θαηάιαβε όηη μ Υνηζηόξ ήηακ 

αζώμξ, αιιά θμβήζεθε ημκ θόζμμ πμο θώκαδε δοκαηά:          - 

«ηαονώζηε ημκ, ζηαονώζηε ημκ». 

Έηζη, μ Υνηζηόξ θαηαδηθάζηεθε ζε ζάκαημ. 



Προς ηο Γοιγοζά 

Μεηά ηε δίθε ημο Υνηζημύ, μη Ρςμαίμη ζηναηηώηεξ ημο θόνεζακ 

θόθθηκμ 

....................... θαη ............................ ζηεθάκη.       

Σμο θόνηςζακ έκα βανύ λύιηκμ ζηαονό γηα κα ημκ 

ακεβάζεη ζημ ιόθμ ημο ................................. , όπμο 

εθεί ζα γηκόηακ ε ............................ ημο Υνηζημύ 

ακάμεζα ζε δύμ .......................... 

Η ζηαύρωζε ηοσ Φρηζηού 

Κμκηά ζημ Υνηζηό ήηακ θαη ε ................................ πμο έβιεπε με πμιύ 

μεγάιμ πόκμ ηε ζηαύνςζε ημο παηδημύ ηεξ. Όηακ μ Υνηζηόξ πέζακε, μ μονακόξ 

............................... θαη ε γε ............................. Σόηε μη Ιμοδαίμη θαηάιαβακ ηε μεγάιε αμανηία 

πμο έθακακ θαη όιμη πίζηερακ όηη μ Υνηζηόξ είκαη μ ..................................................... 

Η ηαθή ηοσ Κσρίοσ 

Ο Ιςζήθ, αθμύ δήηεζε ηεκ άδεηα ημο Πηιάημο, πήνε ημ ζώμα ημο 

Υνηζημύ, ημ ηύιηλε ζε θαζανό ...................... θαη ημ έβαιε ζε ...................... 

πμο ήηακ ζθαιηζμέκμξ ζημ βνάπμ. Οη Ιμοδαίμη έβαιακ ζηναηηώηεξ κα 

θνμονμύκ ημκ ηάθμ ημο Υνηζημύ, γηαηί θμβόκημοζακ όηη μη μαζεηέξ Σμο 

ζα έθιεβακ ημ ζώμα Σμο θαη μεηά ζα έιεγακ όηη μ Υνηζηόξ ....................... 

 

Η Ακάζηαζε 

Σνεηξ μένεξ μεηά ημ ζάκαημ ημο Υνηζημύ έγηκε ε ............................... Όηακ μη 

............................. πήγακ κα αιείρμοκ ημ ζώμα ημο Υνηζημύ με ............................., 

είδακ όηη μ ηάθμξ ήηακ ακμηπηόξ. ∆ίπια ζηεθόηακ έκαξ άγγειμξ πμο ημοξ είπε 

όηη μ Υνηζηόξ ...................... θαη έπνεπε κα ηνέλμοκ κα ημ πμοκ ζημοξ 

............................... Σμο. 

Οη μονμθόνεξ έθογακ πανμύμεκεξ γηα κα πμοκ ζε όιμοξ όηη: 

« Ο Υνηζηόξ ....................................»! 

 

 

 

 

 

 



1. Ακηηζηοίτηζε: 

              Ο Υνηζηόξ πήγε •   • ημκ οπμδέπηεθε με πανά. 

        Η Κονηαθή ηςκ Βαΐςκ μκμμάδεηαη •   • θιαδηά ειηάξ θαη θμηκηθηάξ. 

              Ο θόζμμξ •  • πάκς ζε έκα γασδμονάθη. 

                             Ο Υνηζηόξ θαζόηακ •  • ζηα Ιενμζόιομα. 

Οη άκζνςπμη θναημύζακ ζηα πένηα ημοξ •  • Κονηαθή ηεξ Γιηάξ ή Κονηαθή ηςκ 

Βαΐςκ. 

                            « Υνηζηόξ ακέζηε» • 

    Ο Υνηζηόξ πεγαίκεη ζηα Ιενμζόιομα • 

      Ο άγγειμξ είπε ζηηξ μονμθόνεξ όηη • 

      Η Μεγάιε Γβδμμάδα ιέγεηαη • 

                       Σεκ Κονηαθή ημο Πάζπα • 

                           Οη μονμθόνεξ έθογακ • 

                           οκέιαβακ ημ Υνηζηό • 

                         Πνμδόηεξ ημο Υνηζημύ • 

                                 ∆ίθαζε ημ Υνηζηό • 

                                     Ο Ιμύδαξ ήηακ • 

                                   Ο Πηιάημξ ήηακ • 

2. Βάιε √ ή Φ μπροζηά από θάζε πρόηαζε. 

----  Ο Υνηζηόξ θάζηζε με ημοξ μαζεηέξ ημο ζημ παζπαιηκό ηναπέδη. 

----  Ο Υνηζηόξ έπιοκε ηα πένηα ηςκ μαζεηώκ ημο. 

----  Οη μαζεηέξ έπιοκακ ηα πόδηα ημο Υνηζημύ. 

----  Ο Ιμύδαξ πήνε ημ ζώμα ημο Υνηζημύ γηα κα ημ ζάρεη. 

----  Ο Ιςζήθ ηύιηλε ημ ζώμα ημο Υνηζημύ ζε θαζανό ζεκηόκη. 

----  Ο Ιςζήθ δήηεζε άδεηα γηα κα πάνεη ημ ζώμα ημο Υνηζημύ. 

----  Ο ηάθμξ ημο Υνηζημύ ήηακ ζε έκα βνάπμ. 

----  Ρςμαίμη ζηναηηώηεξ θνμονμύζακ ημκ ηάθμ ημο Υνηζημύ. 

• «Ο Υνηζηόξ ακαζηήζεθε» 

• πανμύμεκεξ 

• «Αιεζώξ ακέζηε» 

• ηεκ Κονηαθή ηςκ Βαΐςκ 

• γίκεηαη ε ακάζηαζε 

• θαη Γβδμμάδα ηςκ Παζώκ 

 
• δηθαζηήξ 

• πνμδόηεξ 

• Ρςμαίμη ζηναηηώηεξ 

• Ιμύδαξ 

• Πόκηημξ Πηιάημξ 
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ΚΑΘΕΤΑ 

1. Πρόδωσε το Χριστό. 
2. Άπιστος μαθητής του Χριστού. 
3. Σύμβολο της Χριστιαμοσύμης. 
4. Έτσι λέμε τα μαρτύρια του 

Χριστού. 
5. Η Κυριακή πριμ από τημ 

Κυριακή του Πάσχα. 
6. Έτσι ομομάζεται η εβδομάδα 

τωμ Παθώμ του Χριστού. 
7. Εκτός από φλαούμες  

και κουλούρια φτιάχμουμ κι    

απ΄ αυτά,       τώρα το Πάσχα. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. «....Αμέστη» 
2. «Χριστός....» 
3. Αυτή τημ εποχή γιορτάζουμε 

το Πάσχα. 
4. Για τριάμτα .... πρόδωσε ο 

Ιούδας το Χριστό. 
5. Πριμ λαλήσει ο πετειμός 

αρμήθηκε το Χριστό τρεις 
φορές. 

6. Ήταμ το στεφάμι του 
Χριστού. 

7. Το τροπάριο της το 
ψάλλουμε κάθε Μ. Τρίτη 
απόγευμα στημ εκκλησία. 

 

 

 



ΑΠΟ ΤΑ ΓΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

 Οη πνμεημημαζίεξ γηα ηε Λαμπνή ανπίδμοκ από ημ άββαημ ημο Λαδάνμο. Σεκ εμένα αοηή ηα 

ζπμιεία θιείκμοκ γηα ηηξ γημνηέξ ημο  Πάζπα. Σα παηδηά ζοκηνμθηέξ –  ζοκηνμθηέξ, γονίδμοκ ημ 

πςνηό θαη ηναγμοδμύκ ημ «ηραγούδη ηοσ Λαδάροσ». Έκα παηδί ζημιηζμέκμ με αγνημιμύιμοδα 

(θίηνηκεξ μανγανίηεξ θαη Λαδάνμοξ) είκαη μ Λάδανμξ. Κναηά έκα θιαδί θμηκηθηάξ ζημιηζμέκμ με 

αγνημιμύιμοδα. Οη άιιμη ηναγμοδμύκ ημ «ηναγμύδη ημο Λαδάνμο» θαη μη κμηθμθονέξ ημοξ δίκμοκ 

αβγά, ακανή ή πνήμαηα. 

 Σεκ Αγία Γβδμμάδα μη γοκαίθεξ θαζανίδμοκ θαη ζογονίδμοκ ηα ζπίηηα. Παιηά, ζε πνμεγμύμεκα 

πνόκηα μη κμηθμθονέξ αζπνόγηαδακ ημοξ ημίπμοξ.  

 Από ηε Μ. Σεηάνηε ςξ ημ Μ. άββαημ γίκμκηαη ηα θοσιούρηα «αθθωηές» (από ημ αβγό) ημο 

Πάζπα θαη μη θιαούκες. 

 Σεκ Μ. Πέμπηε μη κμηθμθονέξ βάθοσκ ηα αβγά. ήμενα οπάνπμοκ έημημεξ μπμγηέξ γηα ημ βάρημμ 

ηςκ αβγώκ. Παιηά πνεζημμπμημύζακ λενά θνεμμοδόθοιια γηα θόθθηκα , μανγανίηεξ γηα ηα θίηνηκα 

θαη θύιια αμογδαιηάξ γηα ηα πνάζηκα αβγά. 

 Σεκ Μ. Παναζθεοή ημ πνςί ζημιίδεηαη μ Γπηηάθηος. Οη θμπέιεξ ημο πςνημύ πεγαίκμοκ ζηεκ 

εθθιεζία θμνηςμέκεξ ιμοιμύδηα θαη με ηέπκε ζημιίδμοκ ημκ Γπηηάθημ. 

 Σμ πνςί ημο Μ. αββάημο γίκεηαη μ εζπενηκόξ ηεξ Ακάζηαζεξ. Μόιηξ μ παπάξ πεη ημ «Ακάζηα μ 

Θεόξ» , μη μαύνεξ πμδηέξ πέθημοκ θαη μη ζθάμκμη θηοπμύκ δοκαηά. 

 Σμ απόγεομα ημο Μ. αββάημο, μη κέμη θμοβαιμύκ ζημκ πενίβμιμ ηεξ εθθιεζίαξ θμνμμύξ 

δέκηνςκ θαη άιια λύια. Σα ημπμζεημύκ ζε ζςνό θαη ζηεκ θμνοθή έκα μμμίςμα ημο Ιμύδα. 

Ακάβμοκ ηα λύια θαη μαδεύμκηαη γύνς. 

 ηε θςηηά ηεξ Λαμπραηδηάς θαίκε μη θμπέιεξ ημκ «Μάνηε» , μηα θιςζηή πμο είπακ ζημ δάθηοιμ 

ημοξ από ηεκ 1ε ημο Μάνηε (γηα κα μεκ ηηξ θάρεη μ ήιημξ). 

 Σα μεζάκοθηα μη θαμπάκεξ θαιμύκ ημοξ πνηζηηακμύξ ζηεκ εθθιεζία. Όιμη θμνμύκ ηα γημνηηκά ημοξ 

θαη θναημύκ ιαμπάδεξ. ηηξ 12 ηα μεζάκοθηα ζβήκμοκ ηα θώηα. Ο παπάξ βγαίκεη ζηεκ Αγία Πύιε 

με έκα ακαμμέκμ ηνηθένη θαη ράιιεη ημ «∆εύηε ιάβεηε θως». Όιμη ράιιμοκ «Υνηζηόξ Ακέζηε» 

θαη ηα παηδηά ακάβμοκ ηα βεγγαιηθά ημοξ. Ακηαιιάζζμκηαη μη εοπέξ «Φρηζηός Ακέζηε – Αιεζώς 

Ακέζηε». 

 Σεκ Κσρηαθή ηοσ Πάζτα ρήκμομε ημ ανκί ζηε ζμύβια, ηνώμε, πμνεύμομε θαη δηαζθεδάδμομε. Σμ 

απόγεομα δημνγακώκμκηαη δηάθμνεξ εθδειώζεηξ ζηεκ πιαηεία ημο πςνημύ, πμο πενηιαμβάκμοκ 

παναδμζηαθά παηγκίδηα όπςξ: ιμοηνά, ζπμηκί, θαμήια, δίδηνμξ, ηνηάππεδθηα, πμηαμό, ηνέλημμ θιπ. 

Οη εθδειώζεηξ αοηέξ ζοκεπίδμκηαη θαη ηεκ ∆εοηένα ημο Πάζπα. ηα ζπίηηα θνεμάδμκηακ μη 

«ζμύζεξ» . Αθμύγμκηακ ηναγμύδηα όπςξ:«Θεέ μμο κάνηακ μη Λαμπνέξ κα θνεμαζημύκ μη ζμύζεξ, 

ηδηαη κα γηεμώζμοκ ηα ζηεκά μύιμ μαονμμαημύζεξ». Οη θμπέιεξ ημο πςνημύ θάζμκηακ ζηηξ 

θμύκηεξ, θμοκηόκηακ θαη ηναγμοδμύζακ.  

 

 

 

 



 

 

Γεμίδς ημ θαιάζη με έζημα ημο Πάζπα πμο γίκμκηαη ζηεκ Κύπνμ θαη ζηεκ 

Γιιάδα (Πιενμθμνίεξ ζημ θοιιάδημ πημ πάκς θαη ζημ βηβιίμ ζαξ ζει. 30,31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


