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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Αινίγματα και
έθιμα για το Πάσχα

ΚΑΛΟ
ΠΆΣΧΑ

Με καλάθια τα παιδιά
τριγυρνούν,
στην γειτονιά
τραγουδούν
και αυγά μαζεύουνε!

Τα κάλαντα
του Λαζάρου

Ο Επιτάφιος

Τα κόκκινα
αυγά

Την Κυριακή
του Πάσχα
ψήνουμε
σούβλα

η λαμπάδα

Η Ανάσταση
του Χριστού

Αινίγματα και έθιμα για το Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουμε ...

ΚΑΛ Ο
ΠΆΣΧΑ
Με καλάθια τα παιδιά τριγυρνούν,
στην γειτονιά τραγουδούν και αυγά
μαζεύουνε!

σ
Τα κά λαντ α του Λαζάρου
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Την Κυριακή
του Πάσχα
ψήνουμε ...

ΚΑΛΟ
ΠΆΣΧΑ

Αινίγματα και
έθιμα για το Πάσχα

Με καλάθια τα
παιδιά τριγυρνούν,
στην γειτονιά
τραγουδούν
και αυγά
μαζεύουνε!

σούβλα

Τα κάλαντα
του
Λαζάρου

(1 ) Διπλώνω και ξεδιπλώνω
στην κεντρική γραμμή της
σελίδας
Make sharp creases in the centre
to make the spine.
(2) Διπλώνω προς τα μέσα τα δύο
άκρα.
Fold top and bottom edges towards
centre.

3) Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι
ώστε να ενώνονται με την κεντρική
γραμμή του βιβλίου μου
Then fold the covers in half, so they
meet up with the spine of the book.

4) Βάζω τις τελευταίες άδειες σελίδες
του ακορντεόν βιβλίου στη θήκη όπως
το σχεδιάγραμμα.
Insert front and back pages of the
booklet into the pockets formed by the
cover.

Κόβω και
διπλώνω το
εξώφυλλο
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ΑΡΧΗ
Τα κόκκινα όλα
φορούν
μα τα άλλα τα
χτυπούν!
Με
τσουγκρίσματα
πολλά,
όλοι λεν
«Χριστός
Ανέστη»

Τα κόκκινα
αυγά
Πάσχα, Πάσχα ,
Πασχαλιά με
κουλούρια με
κεριά και με
κόκκινα
αυγά!

Με τα δυο
χεράκια
φτιάχνω ...

Την τυλίγουν
και φουσκώνει,
σαν ψηθεί
σ’ αναστατώνει !

Με χαλούμι
είναι γεμάτες,
όταν τις τρως
είναι αφράτες!

το
τσουρέκι

οι φλαούνες

κουλουράκια

Ο Επιτάφιος

Οι παπαρούνες
Στο λιβάδι
πινελιές,
του Χριστού είναι
σταλιές!

Η Πασχαλιά
Τη Λαμπρή
πάντα ανθίζω
κι ευωδιά σ’
όλους χαρίζω!

Η αυγολέμονη

Η νονά μου τη
χαρίζει,
με στολίδια τη
γεμίζει
και στην
εκκλησία μαζί,
θα την πάρω τη
Λαμπρή!

Με
λουλούδια
το γεμίζουν
Σε όλη την
πόλη το
γυρίζουν!

Η μαγειρίτσα

(Α)

Insert front and
back pages of the
booklet into
the pockets
formed by the
cover.

η λαμπάδα

Η σούπα που
τρώμε τη
Λαμπρή και
είναι νόστιμη
πολύ!

Αυτή η σελίδα, που θα μπει
μέσα στη θήκη του
εξώφυλλου, διπλώνεται πάνω
από την δεύτερη σελίδα
(δίπλα) και μετά διπλώνουμε
σαν φυσαρμόνικα

Με λαμπάδες
και αυγά,
πάμε στην
εκκλησία
για να πούμε
«Χριστός
Ανέστη»!

(Β)

Βάζω τις
τελευταίες άδειες
σελίδες (Α & Β)
του ακορντεόν)
βιβλίου στις
θήκες του
εξώφυλλου.

Η
Ανάσταση
του Χριστού
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Υλικά
30 περίπου εκ..

25περίπου εκ..

ΠΗΓΗ Μουσείο Μπενάκη εκπαιδευτικά προγράμματα : Το-Πάσχα.pdf (sch.gr)
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Σκεπάζουμε το στρογγυλό μέρος
της κουτάλας με μπαμπάκι, το
ντύνουμε με άσπρο ύφασμά ή
χαρτί γκοφρέ και το
στερεώνουμε στο κάτω μέρος,
δένοντας το με σπάγκο (ή
λαστιχάκι) πάνω στο λαιμό της
κουτάλας.

Κόβουμε ένα φουστάνι σε
ύφασμα ή χαρτί στο σχήμα που
δίνεται δίπλα. Περνάμε το
χερούλι της κουτάλας από τη
λαιμό κόψη. Κάτω από το
φουστάνι δένουμε το πιο μικρό
ξύλο στο λαιμό της κουτάλας,
σταυρωτά, για να κάνουμε τα
χέρια. Ενώνουμε στα πλάγιά τις
δύο όψεις του φορέματος με
κόλλα ή συρραπτικό.
Κόβουμε ένα τριγωνικό μαντίλι και το δένουμε στο κεφάλι. Ζωγραφίζουμε τα μάτια, τη μύτη και
το στόμα. Ο Λάζαρος είναι έτοιμος
Απαραίτητο ένα στεφανάκι με λουλούδια..

Το στεφάνι μας μπορούμε να το φτιάξουμε με κίτρινες
άγριο-μαργαρίτες, που ονομάζονται «λάζαροι» (που
συμβολίζει το χρώμα του νεκρού) .
Αν δεν έχουμε μαργαρίτες το στεφάνι μας θα γίνει όμορφο
με λουλούδια που θα γίνουν από πολύχρωμα γκοφρέ
χαρτιά και με λίγες κορδέλες, κατά προτίμηση κόκκινες.

“Ο Λάζαρος ο δίμμιτος ο κοτσινοπεθύμητος,
άκουσαν τον οι όρνιθες τζιαι κάτσαν να
γεννήσουν, αφκά να κοτσιννήσουν, το
Πάσχα να τσουγκρίσουν" .
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0

2

Start with a sheet of A4 paper size. (210 x
2907 mm). Draw two central lines
(vertical + horizontal) to make the spine.
Draw vertical and horizontal lines so you
divide the page and create 16 equal size

1

9

1
Ξεκινώ με μια Α4 σελίδα. Δημιουργώ
ένα γκριλ με δεκαέξι ορθογώνια κουτάκια
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2

Διπλώνω κατά μήκος όλων των γραμμών και μετά τις ξεδιπλώνω.
Make sharp creases. Fold the paper on all lines then open

4

12

11

Start
folding
accordion

8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κόβω κατά μήκος όλων των κόκκινων γραμμών
CUT along the dotted lines as shown above.

3

Διπλώνω τις σελίδες σαν ένα ακορντεόν.
Fold—look picture below.

Κεντρική γραμμή
spine

Α5 (Διαστάσεις: 148 x 210 mm)
Start with a sheet
of A5 paper size. (148 x 210)

4

6

Διπλώνω στην
κεντρική γραμμή της
σελίδας
Make sharp creases in the
centre to make the spine.

5

Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι ώστε να
ενώνονται με την κεντρική γραμμή του βιβλίου μου

7

Then fold the covers in half, so they meet up with the spine

Διπλώνω τα δύο άκρα προς τα μέσα

Βάζω το μπρος και πίσω εξώφυλλο μέσα στις διπλωμένες σελίδες του βιβλίου μου όπως φαίνεται
στις πάνω εικόνες.

Fold top and bottom edges towards
centre.

8

Insert front and back pages of the booklet into the
pockets formed by the cover.
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