
                                  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ 

     Το Πάσχα πλησιάζει, και τι καλύτερο, από το να περάσουμε ποιοτικό χρόνο 

με τα παιδιά, όμορφα, και γεμίζοντας με χαρά, την καρδιά τους… 

     Τα πασχαλινά δρώμενα, όπως και γενικά οι εποχιακές κατασκευές, και 

χειροτεχνίες, εκτός από δημιουργικές ενασχολήσεις, είναι ταυτόχρονα, και 

ένας τρόπος, ιδιαίτερα για τα παιδιά μικρής ηλικίας ,να γνωρίσουν τις 

γιορτές, και τις συνήθειες, ‘’σύμβολα’’ της κάθε μιας.    

o Το Πάσχα λοιπόν, βάψτε μαζί τους κόκκινα αυγά… 

                                       

      Δημιουργήστε και άλλα…αλλιώτικα αυγά, ζωγραφίζοντας με μπάλες, και 

αυτοκινητάκια…   

   



Φτιάξτε πασχαλινά αυγά, με…αλουμινόχαρτο και μπατονέτες… 

  

   

 

 

       Δημιουργήστε, πασχαλινά κουλουράκια…με αλατοζύμη…  

   



   Δώστε τους, την ευκαιρία ,να δημιουργήσουν, τα δικά τους ‘’Πασχαλινά 
Καμώματα’’, που θα είναι φυλαγμένα, στο βιβλιαράκι τους…  

               

  

Φτιάξτε πασχαλινές ζωγραφιές ,που θα κρεμάσετε, ακόμη και…σε δέντρα!

   



 

  

 

 

 



 

Με κιμωλίες, και χαρτοταινίες…Και έτοιμες, οι Πασχαλινές μας Κάρτες! 

       

    

   

 

 

 

 



     Πάσχα, και πασχαλινά καλάθια, ταιριάζουν μαζί…Για να χωρέσουν οι 

λιχουδιές, που θα κεράσουν τα παιδιά, όπου αγαπούν!        

 

          

 

      Κοτούλες από…αυγοθήκες...Εφοδιαστείτε με πολύχρωμα φτερά!

      

 



       Σχεδιάζοντας λαγουδάκια με χρώματα που επιθυμούν, και προβατάκια από 

αεροπλάστ και σφουγγάρια… 

     

   

       Αυγά λαγουδάκια -’’οδηγοί καρότου’’… Για δωράκια στη γιαγιά και στον 

παππού, στη νονά και στον νονό…  

 



 

                                                       Ας  αυτοσχεδιάσουμε… 

 

                             Με μόλις ένα…Μπαλόνι!    

 

➢ Ζωγραφίζουν…τα  μπαλόνια -‘’αυγά τους΄’, για το Πάσχα… 

                     

➢ Χορεύουν, παίζοντας μουσική, μέσα σε ένα λιβάδι, και παρατηρούν 

τις σκιές…  

 
 



• Τσουγκρίζουν  τα ‘’αυγά’’ τους… 

 

 

• Κάθονται πάνω στα ‘’αυγά’’, χωρίς να τα σπάσουν…

  

 

• Πως αλλιώς μπορούμε να μεταφέρουμε τα ‘’αυγά’’ μας; Χωρίς να 

χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας;     

  



• Ποιος  θα βοηθήσει τη μαμά , να πάει τα ‘’αυγά’’ στην κουζίνα; 

 
 

  

• Και τώρα μας αξίζει, να ξεκουραστούμε λίγο…Παρέα με Το Ραγισμένο 

Κόκκινο Αυγό, και την ΠασχαΛίτσα της Αγάπης… 
o  https://www.youtube.com/watch?v=ugt9y71buqQ 

 
o https://www.youtube.com/watch?v=m2rZxau-lc8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugt9y71buqQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2rZxau-lc8


➢    Επιπλέον, εκμεταλλευόμενοι ,τον ταυτόχρονα με το Πάσχα, 

ερχομό της Άνοιξης, μαζί με λίγη φαντασία, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε, ανοιξιάτικες κατασκευές, ή ακόμη και

  ‘’δωράκια’’ για την  

Γιορτή της Μητέρας, κεντρίζοντας και άλλο, το ενδιαφέρον 

των παιδιών!  

       Ας δούμε μερικές ιδέες… 

                                   Ας ακούσουμε ωραία μουσική…  

o https://www.youtube.com/watch?v=CYkO9bOapA0 

o https://www.youtube.com/watch?v=F0HremMdvYs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYkO9bOapA0
https://www.youtube.com/watch?v=F0HremMdvYs


 Κορνίζες με ποιήματα, για την Άνοιξη και τον Μάη!

 

  

 

 Παπαρούνες απο αυγοθήκες… 

        

    

 

 



 Αμυγδαλιές και Πασχαλίτσες, με χάρτινα πιάτα…     

                         

   

    Πεταλούδες και λουλούδια, από χάρτινα πιάτα και 

αεροπλάστ…   



 Μπουκέτα λουλουδιών, και βεντάλιες για την μαμά…

  

  

 

 

 

 

• Ας κάνουμε πιο ενδιαφέρον, το Πάσχα για τα παιδιά, αξιοποιώντας κάθε 

μορφή έκφρασής τους, αλλά και των ιδεών τους…  

 

            

 



• Γιατι η Άνοιξη,έχει παιχνίδια,και… χρώματα πολλά!!! 

       

 

 

 

❖ Ακολουθούν και άλλες ακόμη, ιδέες πασχαλινών κατασκευών, 
καθώς  επίσης, ήθη και έθιμα  διαφόρων περιοχών, στην Ελλάδα,  
μετατρέποντας το Πάσχα, σε μια χαρούμενη και δημιουργική 
περίοδο για τα παιδιά! 

 

 

o Πασχαλινές Κατασκευές : 

 



Στεφάνι πασχαλινό με πουλάκια 

Υλικά : 

• Ένα χαρτόνι πράσινο σε σχήμα 

κύκλου.  

• Ένα χαρτόνι λευκό. 

• Πράσινο γκοφρέ χαρτί. 

• Φτερά πολύχρωμα. 

• Κολλά ατλακόλ. 

• Αβγουλάκια από φελιζόλ , τα οποία 

μπορούμε να τα χρωματίσουμε με τέμπερα η να τα τυλίξουμε με γκοφρέ 

χαρτί. 

                            Τρόπος Κατασκευής : 

1. Τυλίγουμε την πράσινη γκοφρέ λωρίδα στο στεφάνι. 

2. Κολλάμε τα 2 είδη φύλλων, τα αβγουλάκια και τις κοτούλες. 

3. Φροντίζουμε να μην αφήσουμε κενά. 

4. Συρράπτουμε στην ουρά κάθε πουλιού φτερά. 

 

 Πασχαλινή κάρτα « Λαγουδάκι ». 

Υλικά: 

• Χαρτόνι Α4 γαλάζιο. 

• Χαρτόνι Λευκό. 

• Χαρτόνι ροζ πουά. 

• Ψεύτικα ματάκια 

• Κολλά ατλακόλ. 

• Μαύρο μαρκαδόρο. 

• Ροζ κορδέλα για τον φιόγκο 

 Τρόπος Κατασκευής : 

1. Τσαλακώνουμε το Α4 γαλάζιο χαρτόνι στην μέση για να γίνει κάρτα. 

2. Κόβουμε το λευκό χαρτόνι για το πρόσωπο και τα αυτάκια και τα κολλάμε 

στην κάρτα. 

3. Με το ροζ πουά φτιάχνουμε τα μέσα αυτάκια και την μυτούλα. 

4. Κολλάμε τα ματάκια και το ροζ φιόγκο. 

5. Φτιάχνουμε με το μαρκαδόρο τα μουστάκια , και το λαγουδάκι μας είναι 

έτοιμο! 



 

Πολύχρωμη πεταλούδα… 

Υλικά :  

• Χαρτί γκοφρέ διαφορά χρώματα. 

• Τέμπερα πράσινη. 

• Ένα σακουλάκι πλαστικό. 

• Ένα ξύλινο μανταλάκι.  

• Ψεύτικα ματάκια. 

• Σύρμα πίπας λεπτό ροζ.  

• Μαρκαδόρο μαύρο. 

• Κολλά ατλακόλ. 

• Κολλητική ταινία.   
 

Τρόπος Κατασκευής : 

1. Βάφουμε το μανταλάκι με τέμπερα πράσινη. 

2. Αφού στέγνωση κολλάμε τα ματάκια και τις κεραίες από σύρμα πίπας. 

3. Με το μαρκαδόρο φτιάχνουμε την μυτούλα και το στόμα. 

4. Με γκοφρέ χαρτί φτιάχνουμε πολύχρωμα μπαλάκια και τα βάζουμε μέσα 

στο σακουλάκι το πλαστικό και το κολλάμε στο πλάι με κολλητική ταινία. 

5. Σουρώνουμε το σακουλάκι στο κέντρο , το πιάνουμε με το μανταλάκι , και 

η πεταλούδα μας είναι έτοιμη! 



   🐞 Ζωγραφίζοντας αβγά... Eίτε με τύπωμα από φύλλο φυσικό, είτε 

με κηρομπογιά, φτιάχνω σχέδια πολλά!  

• Για να βάψω αβγά με φύλλα φυσικά.. τα υλικά που θα χρειαστώ 

είναι: Μικρό καλτσάκι (τύπου καλσόν), φύλλα σε διάφορα 

σχήματα και φυσικό χρώμα-μπογιά (μπορούμε να τη 

δημιουργήσουμε είτε βράζοντας κρεμμυδόφυλλα - κόκκινο χρώμα, 

είτε βράζοντας μωβ λάχανο - μωβ χρώμα). *Αποτέλεσμα δεξιά στη 

φωτογραφία.   Εναλλακτικά, ζωγραφίζουμε τα αβγά μας με 

κηρομπογιά ό, τι σχέδιο-σχήμα επιθυμούμε, κι έπειτα τα 

τοποθετούμε σε κόκκινη μπογιά, κάνοντας τη διαδικασία του 

βαψίματος τους. *Αποτέλεσμα αριστερά στη φωτογραφία.  

🐞 Έργα τέχνης φανταστικά... από τα μικρά παιδιά! 

   Σίγουρα, αυτές τις μέρες, γλυκά αρκετά θα φτιάξουμε μα και πολλά 

κουλούρια... Αβγά θα χρησιμοποιήσουμε και θα δημιουργήσουμε. Τα 

τσόφλια, όμως, δεν ξεχνώ εγώ να τα κρατήσω....με χρώμα να γεμίσω... 

με μιας θα τα πετάξω...  και 

ζωγραφιά θα φτιάξω. Ένας μικρός ζωγράφος θα γίνω στο λεπτό, ένα 



αριστούργημα θα έχω.. με τρόπο μαγικό! Όλα τ' αβγά θα ρίξω επάνω 

στο χαρτί και πίνακα θα έχω μέσα σε μια στιγμή! Πόσο διασκεδαστικό 

γίνεται σ' ένα λεπτό! 

           🐞 

     Κι όμως, μπορώ να τα καταφέρω! Ξανά και ξανά! Η 

διασκέδαση τώρα ξεκινά! Το μόνο που θα χρειαστώ... μια μεγάλη 

κούτα και, φυσικά, αρκετά μπαλάκια!

 
 

                                                   Ήθη και Έθιμα… 

Με ξεχωριστό τρόπο γιορτάζεται το Πάσχα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο 

σαϊτοπόλεμος, το κάψιμο του Ιούδα, τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, με όργανα, 

είναι μερικά από τα έθιμα, που μπορεί να ανακαλύψουμε σε πόλεις και χωριά 

της Ελλάδας. 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ: Ανάσταση με αερόστατα. Το βράδυ της Ανάστασης στο Λεωνίδιο 

πρωτεύουσα της ο ουρανός γίνεται πολύχρωμος και φωτίζεται από το Άγιο 

Φως που δίνει ώθηση στα πασχαλινά αερόστατα, τα οποία με περισσή 

φροντίδα έχουν ετοιμαστεί από τους νέους της κωμόπολης. Στο Λεωνίδιο, η 

νύκτα της Αναστάσεως είναι η νύκτα των αεροστάτων, όπως αναφέρει η 

Καθημερινή. 



ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Ένα από τα έθιμα που συντελεί στον εορτασμό του Πάσχα με 

ιδιαίτερο, εντυπωσιακό τρόπο και διεξάγεται με την υποστήριξη του δήμου 

Καλαμάτας, είναι η ρίψη σαϊτών και ο σαϊτοπόλεμος, με φλόγα και βροντή. 

ΧΑΝΙΑ: Την παραμονή της Ανάστασης τα παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο σωρό 

από ξύλα και στην κορυφή βάζουν ένα σκιάχτρο που υποτίθεται ότι είναι ο 

Ιούδας και την ώρα που ο ιερέας λέει το «Χριστός Ανέστη», βάζουν φωτιά και 

τον καίνε. 

ΚΕΡΚΥΡΑ Με το σήμα της πρώτης Ανάστασης στις 12μμ, οι κάτοικοι της 

Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό – τους  μπότηδες – από τα 

μπαλκόνια τους. 

• Τραγουδώντας την Άνοιξη… 

o https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.publications&id=93 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ      ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ…ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ 

                     Ο κύριος λαγός και οι αυγοδουλειές του! 

                                                    

                                                                               

Πλαισιώνοντας τις δράσεις μας με μία ιστοριούλα, διασκεδάζουμε με τα παιδιά 

μας δημιουργικά και γιορτινά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν… 

 

Ποιος φέρνει τα αυγά το Πάσχα; Μα ο λαγός φυσικά. Τα βάφει και τα κρύβει 

στον κήπο για να τα βρουν τα παιδιά παίζοντας. Φέτος είχε βάψει 2 κόκκινα, 2 

κίτρινα, 2 μπλε, 2 πράσινα και 2 μωβ. 10 αυγά στο καλαθάκι του σύνολο να τα 

κρύψει στον κήπο δύο αδερφών, του Πασχάλη και της Λαμπρινής. Όμως στο 

δρόμο έχασε το 1 κόκκινο, το 1 κίτρινο, το 1 μπλε, το 1 πράσινο και το 1 μωβ. 

Και στενοχωρήθηκε πολύ! Μπορεί να είναι λίγο απρόσεχτος, αλλά είναι πολύ 

νοικοκύρης και θέλει να βρει τα αυγά και να τα βάλει ανά δυάδες (ίδιο χρώμα). 

Τι λέτε, θα τον βοηθήσουμε να βρει τα άλλα μισά αυγά και να τα βάλει στο 

καλαθάκι του; 

https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.publications&id=93


Παιχνίδι: Κόβουμε 10 ισομεγέθεις καρτούλες από χαρτόνι, σχεδιάζουμε σε 

κάθε καρτούλα ένα αυγό και χρωματίζουμε τα αυγά μας με τα παραπάνω 

χρώματα της ιστορίας. Γυρίζουμε τις κάρτες ανάποδα. Το παιχνίδι μας είναι 

memo, δηλαδή παιχνίδι μνήμης. Σηκώνει ο ένας μία κάρτα και ψάχνει να βρει 

την κάρτα με το ίδιο χρώμα αυγού. Αν βρει και τις δύο ίδιες κάρτες με μια 

προσπάθεια, τότε μένουν ανοιχτές (ή τοποθετούνται σ’ ένα καλαθάκι). Αν όχι 

τότε τις ξαναγυρίζουμε ανάποδα. Παίζουμε εναλλάξ μέχρι να αποκαλυφθούν 

όλες οι κάρτες, οπότε συνεργατικά να έχουμε βοηθήσει το λαγό να μαζέψει 

όλα τα αυγά του στο καλάθι. 

 

                

 

Πολύ χαρούμενος σας λέω ο κύριος λαγός τώρα που το καλάθι του γέμισε και 

πάλι. Αναρωτιέται αν οι ομόλογοί του στο εξωτερικό έκαναν τη δουλειά τους 

σωστά. Ποιοι ομόλογοί του; Α, δεν το ξέρετε; Σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα 

δηλαδή, τα αυγά δεν τα φέρνει ο λαγός. Στο Emmental της Ελβετίας για 

παράδειγμα τα φέρνει ο κούκος. Ναι, Emmental, μια κοιλάδα στη Βέρνη, όχι το 

τυρί.  Σε μέρη της  Γερμανίας (Βεστφαλία και Θουριγγία) η αλεπού του Πάσχα 

και ο πελαργός, στη μισή Τσεχία (Βοημία) ο κόκκορας, στην Αυστραλία ο 

μαρσιποφόρος Μπίλμπι. Τι αυγομπερδέματα είναι αυτά τώρα; Τόσα ζώα 

μεταφορείς; Και δε φτάνει μόνο αυτό, στη Γαλλία τα αυγά τα φέρνουν όχι 

ζωάκια, αλλά ιπτάμενες καμπάνες! Ναι, σωστά ακούσατε. Εκεί όλο το χρόνο 

ηχούν και γίνονται πολύ θορυβώδεις τις γιορτινές ημέρες. Την Μεγάλη Πέμπτη 

όμως σιωπούν γιατί βγάζουν φτερά και πετούν στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο 

Βατικανό. Στην επιστροφή συλλέγουν χρωματιστά αυγά και σοκολάτες και τα 

ρίχνουν από τον ουρανό στους κήπους των ανθρώπων ανήμερα του Πάσχα. 

Παιχνίδι: Χρησιμοποιώντας για ήχο καμπάνας ένα κουτάλι κι ένα μεταλλικό 

οικιακό σκεύος ηχούμε με σταθερό ρυθμό τον ήχο της καμπάνας. Όταν 

σταματήσουμε τον ήχο το/τα παιδί/ά πρέπει να μεταφέρει/ουν μικρά 

σοκολατένια αυγουλάκια (ή μπαλάκια) από τη «Ρώμη» στη «Γαλλία» ένα- ένα. 



Τα παιδιά δηλαδή αναλαμβάνουν το ρόλο των καμπανών κι εμείς δίνουμε το 

χρονικό πλαίσιο με τον ήχο. Η «Ρώμη» και η «Γαλλία» μπορεί να είναι δύο 

διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού ή δύο διαφορετικά σημεία σε εξωτερικό 

χώρο (π.χ. από ένα δέντρο σε ένα άλλο). Όταν ξαναηχούμε η μεταφορά των 

αυγών έχει τελειώσει, οπότε τα παιδιά έρχονται όλα στη «Γαλλία» και 

μετρούμε όλοι μαζί τα αυγά που συνέλεξαν. 

 

                                           Ο Μπίλμπι 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι ιπτάμενες καμπάνες 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XelYFsyt96Q 

 

 

  

 

 

Γέμισαν οι κήποι των παιδιών χρωματιστά αυγά. Πανδαισία χρωμάτων σας 

λέω! Αλλά και σοκολάτες άφησε ο λαγός στα παιδιά! Ναι, αυτές που χαλάνε τα 

δόντια, αλλά οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες αφήνουν καμιά φορά τα παιδιά να 

τρώνε, αρκεί να βουρτσίζουν καλά τα δόντια τους μετά. Σκεπτόμενός τις 

σοκολάτες ο κύριος λαγός μας, του ήρθε μια λιγούρα. Αλλά κοτζάμ λαγός του 

https://www.youtube.com/watch?v=XelYFsyt96Q


Πάσχα, όχι, δε θα αγοράσει, αλλά θα φτιάξει μία και μάλιστα σε σχήμα αυγού. 

Και μετά θα το καλλιτεχνήσει βεβαίως ως μεγάλος ζωγράφος. Με πολλές 

δαχτυλιές. Τεχνική γνωστή και ως πουαντιγισμός. Πω πω, δάχτυλα βουτηγμένα 

σε ρευστή χρωματιστή σοκολάτα, αυτό είναι όνειρο! Αλλά αυτός έτσι πάντα 

ονειρεύεται. Με τα μάτια ανοιχτά, είτε είναι ξύπνιος είτε λαγο…κοιμάται! 

Ώρα για χειροποίητο πασχαλινό σοκολατένιο αυγό: 

Το αυγό το φτιάχνει ο γονέας όπως περιγράφεται παρακάτω ή αγοράζουμε ένα 

έτοιμο σοκολατένιο αυγό χωρίς καθόλου στολισμό (γυμνό). Το παιδί 

συμμετέχει στη διακόσμηση του αυγού. 

Για σοκολατένιο πασχαλινό αυγό θα χρειαστούμε (εργαλεία και υλικά): 

 

• Φόρμες για αυγό (για δύο μισά αυγά) 

• Κουβερτούρα ανάλογη ποσότητα του μεγέθους της φόρμας 

• Λευκή κουβερτούρα, σταγόνες σοκολάτας φράουλα, καραμέλα κ.τ.λ. (για 

διακόσμηση)  

• Πινέλο ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά) 

• Κορνέ για διακόσμηση (προαιρετικά) 

• Σοκολατάκια για γέμισμα αυγού (προαιρετικά) 

• Θερμόμετρο μαγειρικής (για ακρίβεια) 

 

Εκτέλεση: 

Λιώνουμε τα 2/3 της κουβερτούρας (ψιλοκομμένη) σε μπεν- μαρί (ή 

ανοξείδωτο μπολ ή γυάλινο που αντέχει υψηλές θερμοκρασίες μέσα σε 

κατσαρολάκι με νερό που βράζει). Ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Η σοκολάτα 

πρέπει να φτάσει τους 50 βαθμούς κελσίου.  

Σημ: Το νερό που καίει δεν πρέπει να ακουμπάει το μπολ. Επίσης η 

κουβερτούρα δεν πρέπει να βάλει μέσα της υδρατμούς, οπότε το μπολ πρέπει 

να καλύπτει το κατσαρολάκι καλά. Δε χρειαζόμαστε υψηλή θερμοκρασία 

Όταν φτάσει η θερμοκρασία της σοκολάτας στους 50 βαθμούς κελσίου 

ρίχνουμε το υπόλοιπο 1/3 της κουβερτούρας κομμένη σε κομματάκια μικρά και 



ανακατεύουμε για 4 λεπτά να λιώσει κι αυτή (αυτό βοηθάει το βούτυρο του 

κακάο να κάνει τη σοκολάτα μας γυαλιστερή. Είναι η λεγόμενη tempered 

σοκολάτα, το στρώσιμο της σοκολάτας δηλαδή). 

Γύρω στους 32 βαθμούς κελσίου ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στις φόρμες 

μας. Με κυκλικές κινήσεις την κουνάμε να πάει παντού και χύνουμε το 

περίσσευμα σ’ ένα μπολ. Εναλλακτικά μ’ ένα πινέλο περνάμε «ένα χέρι» όλη 

την επιφάνεια των φορμών μας. Περιμένουμε 10 λεπτά εκτός ψυγείου έχοντας 

τις φόρμες ανάποδα να κρυώσει η σοκολάτα κι επαναλαμβάνουμε μία ακόμα 

φορά. Βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα τις φόρμες με τα μισά αυγά. Μετά 

ξεφορμάρουμε. 

Καίμε ένα ταψί στο φούρνο, ακουμπάμε τα δύο μισά αυγά μας στο ταψί (πολύ 

λίγο, ίσα- ίσα να λιώσει λίγο η σοκολάτα) στα σημεία που είναι να ενωθούν και 

μετά τα ενώνουμε μεταξύ τους. Κρατάμε την επαφή λίγα δευτερόλεπτα κι 

έχουμε έτοιμο το αυγό μας. 

Σημ: Αν θέλουμε να γεμίσουμε το αυγό με σοκολατάκια (ή παιχνίδι κ.τ.λ.) το 

κάνουμε αφού κάψουμε τις άκρες των δύο μισών αυγών και πριν τα ενώσουμε 

 

                        

 

                                                 

 



 

Διακόσμηση (η ώρα του παιδιού) 

Λιώνουμε λευκή κουβερτούρα (και σταγόνες σοκολάτας φράουλας, καραμέλας 

κ.τ.λ.) σε μπεν- μαρί ή με κατσαρολάκι και μπολ όπως παραπάνω και τη 

χωρίζουμε σε μικρά μπολάκια ανά γεύση. Όταν γίνει χλιαρή δίνουμε στο παιδί 

τη δυνατότητα να ζωγραφίσει με τα δάχτυλά του πάνω στο αυγό. Μπορεί 

επίσης να βουτήξει τις παλάμες του σε χρωματιστή σοκολάτα και να φτιάξει 

μία πεταλούδα πάνω στο αυγό τοποθετώντας τη δεξιά του παλάμη στην 

αριστερή πλευρά του αυγού και την αριστερή του παλάμη στη δεξιά πλευρά 

του αυγού. Πάνω στην πεταλούδα του με τα δαχτυλάκια του μπορεί να βάλει 

πολλές πιτσίλες, μικρές βούλες, πουά. Με κορνέ μπορεί με τη βοήθεια του 

γονιού να φτιάξει βλαστούς λουλουδιών και με τα δαχτυλάκια του πάλι 

χρωματιστά λουλούδια (πέταλα με πολλές δαχτυλιές η μία δίπλα στην άλλη). 

 

 

4Ος Βρεφικός Σταθμός Βύρωνα 

Οι παιδαγωγοί: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ,ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΙΚΑ,ΑΝΝΑ 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ,ΣΟΦΙΑ ΦΛΟΥΣΚΑΝΟΥ, ΚΟΛΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΑΝΟΥ 

 

 

 

 

 



 


