
Γεια σας παιδιά!  

 

       Σε λίγες µέρες έρχεται το Πάσχα. Όλοι θα γιορτάσουµε τη Σταύρωση και την 

Ανάσταση του Χριστού. Φέτος, δυστυχώς, τη Μεγάλη Εβδοµάδα δε θα πάµε στην 

εκκλησία, αλλά θα παρακολουθήσουµε τις ιερές ακολουθίες από το σπίτι µας.  

       Τη Μεγάλη Πέµπτη θα βάψουµε κόκκινα τα αυγά της Λαµπρής και θα τα 

στολίσουµε µε χρώµατα και αυτοκόλλητα. Την Κυριακή του Πάσχα θα τα 

τσουγκρίσουµε, για να δούµε ποιος θα είναι ο νικητής και θα ευχηθούµε σε όλους 

«Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη»! 

        Αυτές λοιπόν τις δυο µέρες θα διαβάσουµε κείµενα από το γ΄ τεύχος του βιβλίου 

της Γλώσσας που έχουν σχέση µε τις άγιες αυτές ηµέρες. Επειδή το βιβλίο αυτό δεν 

το έχετε στο σπίτι σας, γι’ αυτό θα πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσµο να δείτε και να 

διαβάσετε τα κείµενα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Θα σας πάει στην 

ενότητα 21  Χρήσιµες οδηγίες. 
 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/691/4587,20768/ 

 

1) Θα ήθελα να διαβάσετε πολύ καλά (10 φορές), τα άρθρα µε θέµα τα πασχαλινά 

έθιµα που έγραψαν τα παιδιά για την εφηµερίδα τους στην υποενότητα 1. 

 

Μετά πατήστε τους παρακάτω συνδέσµους για να δείτε δύο από τα πασχαλινά έθιµα 

για τα οποία γράφουν τα παιδιά. Θα δείτε τα φωτεινά αερόστατα,  τη νύχτα της 

Ανάστασης, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και τον Επιτάφιο, τη νύχτα της Μεγάλης 

Παρασκευής, που τον βάζουν µέσα στη θάλασσα, στο νησί της Ύδρας. 

 

www.youtube.com/watch?v=PloO9ozq0vY 

www.youtube.com/watch?v=9Tgz6VcjlIk 

 

∆είτε και άλλα ήθη και έθιµα από άλλα µέρη της Ελλάδας. 

www.youtube.com/watch?v=x8fudOsOCBM 

 
 

2) Αντιγραφή και Ορθογραφία θα έχετε τις προτάσεις του κειµένου «Επιτάφιος στο 

νησί» που είναι γραµµένες µε έντονα γράµµατα. 

 

3) Αφού µάθετε πολύ καλά την ορθογραφία σας, συµπληρώστε τα γράµµατα που 

λείπουν από τις παρακάτω προτάσεις και τονίστε  όπου χρειάζεται. 
 

Στο  νησί     της    γιαγιάς τη   Μεγάλη   Παρασκευή   από  το  πρωί   όλοι   

ετοιµάζονται  για  τον  Επιτάφιο.  Ο  κόσµος   µαζεύει  λουλούδια  και  τα 

πηγαίνει   στην   εκκλησία,  για  να τον  στολίσει.   

 
4) Από το β΄ τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας να κάνετε την άσκηση 3 στη σελίδα 70. 

    Από το Τετράδιο Εργασιών της Γλώσσας  να κάνετε:  

    στη σελίδα 22  την άσκηση 2 

    στη σελίδα 25 την άσκηση 6 

    στη σελίδα 58  την άσκηση 2 και 

    στη σελίδα 61 την άσκηση 7 

 



Για να περάσει ευχάριστα η ώρα σας, µπορείτε να παρακολουθήσετε το παραµύθι 

«Το ραγισµένο κόκκινο αυγό» αν πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσµο. 

 

www.youtube.com/watch?v=ugt9y71buqQ 

 

Ονοµατεπώνυµο: ____________________________________________________ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Σελίδα 22, άσκηση 2 

Όταν διασχίζω τον δρόµο µόνος µου, έχω τα µάτια µου δεκατέσσερα! 

Γιατί, Γιώργο, δεν απαντάς; Τα έχεις χαµένα; 

Έχει καλό καιρό σήµερα! 

Εµείς πάντως τον έχουµε µη βρέξει και µη στάξει! 

Νοµίζω πως εσείς πρέπει να έχετε εµπιστοσύνη στην Αλίκη. 

Σήµερα τα παιδιά έχουν τις µαύρες τους, γιατί δε θα πάνε εκδροµή! 

 

 

Σελίδα 25, άσκηση 6 

ανάβω + σβήνω = αναβοσβήνω 

άσπρος + µαύρος = ασπρόµαυρος 

κοντός + χοντρός = κοντόχοντρος 

γλυκός + ξινός = γλυκόξινος 

αγγούρι + ντοµάτα = αγγουροντοµάτα 

 

 

Σελίδα 58, άσκηση 2 
 

Πατάτες βραστές µε τυρί 
4 Βάζετε αλάτι και πιπέρι. 

3 Κόβετε τις ζεστές πατάτες στα δυο. 

1 Καθαρίζετε και πλένετε τις πατάτες. 

5 Προσθέτετε τυρί τριµµένο. 

2 Βράζετε τις πατάτες για µισή ώρα. 

 

 

Σελίδα 61 άσκηση 7 

µπανάνα - µήλο µανταρίνι - βερίκοκο 

κεράσι - πεπόνι αχλάδι - πορτοκάλι 


