παρέα με το

«ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Το Πάσχα είναι μία από τις αγαπημένες γιορτές των παιδιών. Τώρα λοιπόν, που ξεκινάει η Μεγάλη
Εβδομάδα είναι ευκαιρία να μιλήσουμε στα παιδιά και να συζητήσουμε μαζί τους για τα ήθη και τα έθιμα
που είθισται να τηρούμε κατά τη διάρκεια αυτής. Θα μπορούσαμε επίσης να διαβάσουμε και σχετικές
ιστορίες ή παραμύθια στα παιδιά μπαίνοντας έτσι στο κλίμα των γιορτών. Ένα πολύ ωραίο παραμύθι που
προτείνουμε είναι το «Πάσχα του Πασχάλη». Στον παρακάτω σύνδεσμό μπορείτε να το ακούσετε και να
δείτε τις εικόνες:

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip22/Default.html

«ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΑΥΓΑ»

Βάψτε τα πασχαλινά αυγουλάκια σας με έναν αλλιώτικο τρόπο που θα ξετρελάνει τα παιδιά.
Υλικά:
1 μπολ σαντιγί
χρώματα ζαχαροπλαστικής
αυγά βρασμένα
Εκτέλεση
Αφού έχετε βράσει τα αυγά, σε ένα μπολ βάλτε τη σαντιγί και από πάνω ρίξτε τα χρώματα
ζαχαροπλαστικής. Έπειτα βάλτε τα αυγά στο μπολ και κυλιστέ τα μέσα στη σαντιγί ανακατεύοντας
τα χρώματα. Καλύψτε τα καλά με το υλικό και τοποθετήστε τα στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα.
Έπειτα βγάλτε τα, πλύνετε τα και στεγνώστε τα με μια πετσέτα. Έτοιμα τα χρωματιστά αυγά!

«ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Μία όμορφη και απλή πασχαλινή κάρτα που μπορείτε
εύκολα να κατασκευάσετε μαζί με τα παιδιά σας!
Παίρνετε ένα χαρτόνι μεγέθους Α4 και το διπλώνετε
στη μέση. Στην εξωτερική όψη, κάνετε τυπώματακουνελάκια και τα διακοσμείτε σχεδιάζοντας ματάκια
μυτούλα και μουστάκια. Για να φτιάξουμε τις στάμπες
θα χρειαστούμε: 3 ρολά, κόλλα, τέμπερα. Πιέζουμε
ελαφρώς τα δύο ρολά για να πάρουν ένα οβάλ σχήμα
έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα αυτάκια. Έπειτα
κολλάμε τα τρία ρολά μεταξύ τους. Το βουτάμε μέσα
στη τέμπερα και ξεκινάμε τα τυπώματα! Τέλος
παροτρύνουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν το
χορταράκι με πράσινη τέμπερα. Στο εσωτερικό τις
κάρτας γράφουμε ευχές μαζί με τα παιδιά «Καλό
Πάσχα – Καλή Ανάσταση».

«ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ-ΑΥΓΟΘΗΚΗ»

-Παίρνουμε ένα ρολό και το βάφουμε μαύρο χρώμα.
-Για τα φτερά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κόκκινο χαρτόνι. Αν δεν έχουμε κόκκινο χαρτόνι
μπορούμε να βάψουμε ένα άσπρο χαρτόνι ή και άσπρο χαρτί με κόκκινο χρώμα.
-Μόλις στεγνώσει κάνουμε με το δαχτυλάκι μας μαύρες βούλες.
-Κολλάμε ματάκια, κεραίες και τα φτερά και έτοιμη η πασχαλίτσα μας.
Μέσα στο ρολό τοποθετούμε ένα βαμμένο αυγουλάκι!

«ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ»
-Παίρνουμε ένα άσπρο χαρτόνι και σχεδιάζουμε το σώμα και το κεφαλάκι από το πρόβατο.
-Κολλάμε το κεφαλάκι πάνω στο σώμα.
-Αφήστε τα παιδιά να κάνουν μικρές μπαλίτσες από βαμβάκι και να τα κολλήσουν πάνω στο προβατάκι.
-Για αυτάκια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπατονέτες.
-Για τα ποδαράκια του θα χρησιμοποιήσουμε καλαμάκια.

«ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

Ήρθε η ώρα λοιπόν για θεατρικό παιχνίδι! Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα θα κατασκευάσουμε
δαχτυλοκούκλες με απλά υλικά που βρίσκουμε στο σπίτι. Θα χρειαστούμε γάντια κουζίνας από τα οποία θα
κόψουμε τα δάχτυλα. Παροτρύνετε τα παιδιά να διακοσμήσουν τα κουκλάκια τους όπως αυτά επιθυμούν,
βάζοντας τους ματάκια από κουμπιά, μαλλιά από χαρτόνι ή από κλωστές και με την βοήθεια σας μπορούν να
σχεδιάσουν και ένα στόμα. Ενόψει του Πάσχα, θα μπορούσατε να φτιάξετε δαχτυλοκούκλες -κοτοπουλάκια
όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Οι κουκλίτσες μας λοιπόν είναι έτοιμες για διασκεδαστικό και δημιουργικό
παιχνίδι!

«PANCAKES!»

Ένα υγιεινό γλυκό που μπορείτε να φτιάξετε μόνο με τρία υλικά!
Υλικά:
2 ώριμες μπανάνες
3 αβγά
¾ κούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Εκτέλεση:
Τόσο στο στάδιο προετοιμασίας της ζύμης, όσο και στο τελικό
στάδιο της διακόσμησης μπορούν να συμμετέχουν και τα παιδιά
καθώς θα χαρούν πολύ να μπουν στο ρόλο του ζαχαροπλάστη
και να εκτελέσουν τις οδηγίες της συνταγής!
-Λιώστε τις μπανάνες με ένα πιρούνι.
-Αναμίξτε καλά τα αβγά και έπειτα προσθέστε το αλεύρι.
-Μόλις έχετε μια ομοιόμορφη κρέμα, σε ένα τηγάνι αντικολλητικό
που θα έχετε λαδώσει ελαφρά φτιάξτε τα pancakes.
-Εκτός από στρόγγυλα, μπορείτε να φτιάξετε και άλλα σχήματα
δημιουργώντας έτσι έναν λαγό, όπως στη φωτογραφία.
-Διακοσμήστε με φρούτα, μέλι ή σοκολάτα, ξηρούς καρπούς,
ινδοκάρυδο κ.α.

