παρέα με το

«ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ»
Καθώς βρισκόμαστε στη πασχαλινή περίοδο μια πρόταση για να περάσετε δημιουργικά το χρόνο σας με τα παιδιά είναι να φτιάξετε
με ζύμη λαζαράκια!
Υλικά:
• ½ κιλό αλέυρι
• 5 γρ. νωπή μαγιά
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. αλάτι
• 1κ.γ κανέλα
• ½ κ.γ γαρύφαλλο
• 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό
• 1 σακουλάκι μοσχόκαρφα

Εκτέλεση:
✓ Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό
✓ Προσθέτουμε αλεύρι ,γαρύφαλλο, κανέλα ,αλάτι
✓ Χτυπάμε τη ζάχαρη με το ελαιόλαδο
✓ Τα προσθέτουμε στο μείγμα και ζυμώνουμε
✓ Κάντε 2 λωρίδες που θα τις πλέξετε μεταξύ τους και αφήστε τις άκρες για πόδια(τα χέρια θα είναι νοητά σταυρωτά)Κάντε μια
μικρή μπαλίτσα για κεφάλι και τοποθετήστε τα μοσχόκαρφα για μάτια.
✓ Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα 35-40 λεπτά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Παίρνουμε 4 ρολά και τα βάφουμε διαφορετικά χρώματα(μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο) και τα αφήνουμε
να στεγνώσουν. Μόλις στεγνώσουν μπορούμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας.
Δίνουμε τα κουταλάκια στο παιδί και του λέμε να τα τοποθετήσει στο σωστό ρολό ανάλογα με το χρώμα του.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρωματιστά κουταλάκια, καλαμάκια, μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές .

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήστε διάφορα υλικά όπως όσπρια, μακαρόνια, κουμπιά και ότι άλλο υπάρχει
διαθέσιμο στο σπίτι ώστε να σχηματίσουν τα παιδιά το αρχικό ονόματός τους αλλά και
διάφορα γράμματα πάνω σε πλαστελίνη!

ΠΑΙΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Χρησιμοποιούμε απλά τουβλάκια και γινόμαστε μικροί
μαθηματικοί! Σε ένα απλό χαρτί γράφουμε μαθηματικές
πράξεις, προσθέσεις κι αφαιρέσεις, χρησιμοποιώντας
αριθμούς ως το 10. Τοποθετούμε τα χαρτιά σε μια επίπεδη
επιφάνεια και γύρω γύρω σκορπάμε τουβλάκια
διαφορετικών ή ίδιου χρώματος. Τα παιδιά πρέπει να
φτιάξουν «πυργάκια», ανάλογα με τον αριθμό που
αναγράφεται σε κάθε πράξη, και στη συνέχεια να τα
προσθέσουν ώστε να βρουν το τελικό αποτέλεσμα (πχ 2+3,
κάνουν ένα πυργάκι με 2 τουβλάκια κι ένα άλλο με 3, στη
συνέχεια τα ενώνουν και βρίσκουν το αποτέλεσμα).
Εναλλακτικά, αντί για πράξεις σε χαρτί, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τουβλάκια από ντόμινο και οι
προσθέσεις ή οι αφαιρέσεις να γίνουν με τις κουκκίδες που
διαθέτει το κάθε τουβλάκι.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΗΛΟ
Για την παρακάτω δραστηριότητα θα χρειαστεί να φτιάξουμε έναν σπιτικό πηλό, εύκολα και πολύ γρήγορα!
Θα χρειαστείτε:
* 30 γραμμάρια αλάτι
* 50 ml ζεστό νερό
* 100 γραμμάρια αλεύρι
Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά μας σε ένα μπολ και , εάν χρειαστεί, προσθέτουμε περισσότερο αλεύρι
ώστε να μην κολλάει ο πηλός στα χέρια. Τον αφήνουμε λίγο να κρυώσει, και είναι έτοιμος! Στην συνέχεια,
μαζεύουμε από τον κήπο ή από τις γλάστρες λουλουδάκια, φύλλα δέντρων ή ακόμα και κλαδάκια και αφού
απλώσουν τα μικρά τον πηλό με τα χέρια ή με έναν πλάστη και τον κόψουν σε διάφορα σχήματα με την
βοήθεια ενός κουπάτ, πιέζουμε επάνω του τα λουλουδάκια που έχουμε μαζέψει έτσι ώστε να αποτυπωθεί το
σχήμα τους στον πηλό. Στην συνέχεια, τον αφήνουμε να στεγνώσει για όσο χρειαστεί και μπορούμε να το
ζωγραφίσουμε και να τον διακοσμήσουμε όπως επιθυμούμε!

«ΕΙΚΟΝΟ…ΙΣΤΟΡΙΕΣ!»
(Διασκευή από το βιβλίο «12 Τρυφερές Ιστορίες» του Tony Wolf- Εκδόσεις: Στρατίκη)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σ’ αυτό το παιχνίδι το παιδί θα πρέπει να περάσει το κορδόνι μέσα από τις τρύπες.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα είναι να πάρουμε ένα χαρτόνι να του
δώσουμε τη μορφή που θέλουμε και με ένα διακορευτή να κάνουμε όσες τρύπες
θέλουμε, ώστε το κορδόνι παπουτσιών να περάσει με το σκληρό μέρος.

