
Θ΄ ΔΗΜΟΘΟ ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΠΑΦΟΤ – ΠΕΣΡIΔΕΘΟ

Γεώξγηνπ Καξατζθάθε 33, 8011 Πάθνο, 26935166 26930385

E-mail: petrideionipiagogeio@yahoo.com

13 Απξηιίνπ 2020

mailto:petrideionipiagogeio@yahoo.com
mailto:petrideionipiagogeio@yahoo.com
mailto:petrideionipiagogeio@yahoo.com


Αο 

δηαβάζνπκε 

ηελ Θζηνξία 

ηνπ Πάζρα!

Γισζζηθή Αγσγή

https://www.youtube.com/watch?v=7E9ZKrX3O3A&feature=youtu.be






























Σν Πάζρα 
πιεζηάδεη. Οη 

Υξηζηηαλνί 
εηνηκάδνληαη λα 
γηνξηάζνπλ ηελ 
Αλάζηαζε ηνπ 

Υξηζηνύ. ην ζπίηη 
νη νηθνγέλεηεο 

θάλνπλ πνιιέο 
πξνεηνηκαζίεο. 

Φηηάρλνπλ 
παζραιηλά 

εδέζκαηα όπσο 
θιανύλεο, 

ηζνπξέθηα θαη 
θνπινπξάθηα.

Σε Μεγάιε Πέκπηε 
βάθνπκε θόθθηλα 
αβγά. Σν θόθθηλν 
ρξώκα ζπκβνιίδεη 

ην αίκα  ηνπ 
Υξηζηνύ. Σν βξάδπ 

ζηελ εθθιεζία 
ιέγνληαη ηα Δώδεθα 

Επαγγέιηα γηα ηα 
πάζε ηνπ Υξηζηνύ 

θαη γίλεηαη ε 
ηαύξσζε. Οη 

εηθόλεο ζθεπάδνληαη 
κε καύξα.

Σε Μεγάιε 
Παξαζθεπή νη 

γπλαίθεο καδεύνπλ 
ινπινύδηα θαη 
ζηνιίδνπλ ηνλ 

επηηάθην ςάιινληαο. 
Σν βξάδπ ζηε 

ιεηηνπξγία 
πξνζθπλνύκε ηελ 

εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ 
ζηνλ επηηάθην θαη 

παίξλνπκε έλα κηθξό 
ινπινύδη. Μεηά 

γίλεηαη ε πεξηθνξά 
ηνπ επηηαθίνπ γύξσ 
από ηελ εθθιεζία ή 
ζηνπο δξόκνπο θαη 

θάπνηεο γπλαίθεο ηνλ 
ξαληίδνπλ 

ξνδόζηαγκα.

Σν βξάδπ ηνπ 
Μεγάινπ αββάηνπ 

πεγαίλνπκε ζηελ 
εθθιεζία γηα λα 
αθνύζνπκε ηνλ 

Καιό Λόγν δειαδή 
ην ραξνύκελν 
κήλπκα ηεο 

Αλάζηαζεο, θαη λα 
αλάςνπκε ηε 

ιακπάδα καο κε ην 
Άγην θσο. 

Σελ Κπξηαθή ηνπ 
Πάζρα όινη νη 

ζπγγελείο 
καδεύνληαη ζην 

παζραιηλό ηξαπέδη. 
Εύρνληαη ν έλαο 

ζηνλ άιιν 
«ΥΡΘΣΟ 

ΑΝΕΣΗ» θαη 
«ΥΡΟΝΘΑ ΠΟΛΛΑ» 
θαη ηζνπγθξίδνπλ ηα 

θόθθηλα απγά.  
ηα ρσξηά γίλνληαη 

παξαδνζηαθά 
παηρλίδηα όπσο 

δίδπξνο, 
απγνδξνκίεο, 

ζαθνπινδξνκίεο θαη 
άιια.

Αο 

γλσξίζνπκε 

κεξηθά…



Ώξα γηα 

παξακύζη! Τν ξαγηζκέλν 

θόθθηλν απγό
ηνπ Λνύθα Παλαγή

Δηθνλνγξάθεζε

Χξηζηόδνπινο 

Αξγπξνύ



Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ήηαλ Πάζρα ζπκάκαη θαη 

όινη εηνηκάδνληαλ γηα ηε κεγάιε γηνξηή. Οη λνηθνθπξέο 

μεθίλεζαλ λα θηηάρλνπλ θνπινπξάθηα, θιανύλεο θαη 

ηζνπξέθηα. Ήζειαλ λα είλαη όια έηνηκα γηα ηελ 

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα.

Οη θόηεο πξνζπαζνύζαλ λα γελλήζνπλ όζα πεξηζζόηεξα 

απγά κπνξνύζαλ. Σπλερώο θαθάξηδαλ θαη ην έλα απγό 

έβγαηλε κεηά ην άιιν. Κάπσο έηζη γελλήζεθα θαη εγώ. 

Με γέλλεζε ε κακά θόηα. 



Με ην πνπ γελλήζεθα, μεθίλεζα λα πξνεηνηκάδνκαη γηα 

ηε ζεκαληηθή απηή κέξα. Μπήθα κε ηα αδέξθηα κνπ ζε 

κηα ηεξάζηηα θαηζαξόια, (πνπ πην πνιύ κε ζάνπλα κνπ 

έκνηαδε) θαη αξρίζακε λα βξάδνπκε. Ήζειαλ ιέεη λα 

ζθίμνπκε. Να είκαζηε δπλαηνί θαη έηνηκνη γηα ηε κάρε 

ζην ηζνύγθξηζκα ησλ απγώλ. 

Μεηά, νη λνηθνθπξέο άξρηζαλ λα καο βάθνπλ κε 

θόθθηλν ρξώκα. Όια πήγαηλαλ όπσο ηα είραλ 

πξνγξακκαηίζεη νη άλζξσπνη ηνπ ζπηηηνύ. 



Κάζε κέξα έθαλα γπκλαζηηθή. Τα κπξάηζα κνπ 

θνύζθσλαλ θαη ζπλερώο γηλόκνπλ όιν θαη πην δπλαηόο. 

Ήκνπλ ζρεδόλ έηνηκνο γηα ηε κεγάιε κάρε ζην 

ηζνύγθξηζκα ησλ απγώλ. Ή κάιινλ θαιύηεξα, έηζη 

λόκηδα. 

Με απηά θαη κε εθείλα, μέραζα λα ζαο πσ ην όλνκα 

κνπ. Ολνκάδνκαη Αλαζηάζεο θαη είκαη παζραιηλό 

θόθθηλν απγό.



Έθηαζε ε Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. Ήκαζηαλ όινη κέζα 

ζηελ απγνζήθε, έηνηκνη θαη θακαξσηνί. Πνηνο άξαγε 

ζα καο επέιεγε γηα ην ηζνύγθξηζκα ησλ απγώλ;

Ξεθίλεζαλ νη άλζξσπνη λα επηιέγνπλ ηα απγά ηνπο. 

Ξαθληθά, εγώ δίςαζα πάξα πνιύ. Έθπγα από ηε ζέζε 

κνπ θαη πήγα γξήγνξα-γξήγνξα θνληά ζηε βξύζε γηα 

λα πησ ιίγν λεξό.  

Βηαδόκνπλ γηα λα πξνιάβσ. Δθεί πνπ έηξερα, 

γιίζηξεζα ζην λεξνρύηε θαη θηύπεζα. Τν ηζόθιη κνπ 

ξάγηζε. ΄΄Ωρ, ζπκθνξά πνπ κε βξήθε. Καλείο δε ζα κε 

ζέιεη ηώξα. Καλείο δε ζα ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζην 

ηζνύγθξηζκα κε έλα ξαγηζκέλν θόθθηλν απγό΄΄, είπα 

θιαίγνληαο.



Πήγα ηόηε ζηγά–ζηγά πίζσ ζηελ απγνζήθε, όπνπ ήηαλ 

ζηεκέλα όια ηα αδέξθηα κνπ γηα λα κε βνεζήζνπλ. 

Μόιηο κε είδαλ ηξόκαμαλ θαη κε κηα θσλή κνπ είπαλ:

΄΄Αλαζηάζε, ηη έρεηο πάζεη; To ηζόθιη ζνπ ξάγηζε΄΄. 

Λεο θαη δελ ην ήμεξα θαη ζπλέρηζαλ: ΄΄ Πξέπεη λα 

θύγεηο από ηελ απγνζήθε καο. Χαιάο ηελ όκνξθε 

εηθόλα πνπ έρνπκε θηηάμεη. Φύγε. Γελ είζαη πιένλ έλα 

δπλαηό θόθθηλν απγό ζαλ εκάο. Καλείο δε ζα ζε ζέιεη 

γηα ην ηζνύγθξηζκα ησλ απγώλ. Φύγε ινηπόλ΄΄. 

Γελ πεξίκελα κε ηίπνηα απηή ηελ αληίδξαζε από ηα 

αδέξθηα κνπ. Έθπγα από ηελ απγνζήθε. Έςαρλα λα 

βξσ έλα κέξνο γηα λα πεξάζσ ην Πάζρα. Πεξλνύζα 

από ηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη όιεο ήηαλ 

ζηνιηζκέλεο κε ηεξάζηηα, παλέκνξθα παζραιηλά απγά. 

Μάιινλ νύηε εθεί ππήξρε ρώξνο γηα εκέλα. 



΄΄Τη ζα θάλσ; Πξέπεη λα βξσ θάπνηα ιύζε. Τν Πάζρα 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα΄΄. 

Σπλέρηζα λα θιαίσ θαζηζκέλνο ζ΄έλα παγθάθη. Η δσή 

κνπ άιιαμε από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Φάλεθα 

άηπρνο, αιιά ήμεξα πσο θάπνηα ιύζε ζα ππήξρε.

Αθνινύζσο, πήγα ζ΄ έλα πάξθν. Δθεί ηα παηδηά έπαηδαλ 

θαη δηαζθέδαδαλ. Δίραλ καδί ηνπο θαη ηα δπλαηά, 

θόθθηλα απγά ηνπο γηα λα ηζνπγθξίζνπλ. Μόιηο κε 

είδαλ, κνπ γύξηζαλ ηελ πιάηε θαη ζπλέρηζαλ ην παηρλίδη 

ηνπο. Έθπγα ηόηε θαη από εθεί.  



Μεηά πέξαζα από έλα δαραξνπιαζηείν. Δθεί έθηηαρλαλ 

ζνθνιαηέληα απγά. Γελ ήκνπλ όκσο ζνθνιαηέλην, 

νπόηε έθπγα γξήγνξα θαη από εθεί.

Τειηθά, κεηά από ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλα γηα 

λα βξσ ρώξν λα πεξάζσ ην Πάζρα κνπ, είδα έλα 

θησρηθό ζπίηη. Δθεί νη άλζξσπνη δηαζθέδαδαλ θαη 

πεξλνύζαλ θαιά. Γελ αγρώλνληαλ αλ είραλ πνιιά 

θαγεηά ζην παζραιηλό ηνπο ηξαπέδη, αιιά ιίγα θαη 

θαιά. 



Δίδαλ ην ξαγηζκέλν ηζόθιη κνπ, αιιά θαλέλαλ δελ ηνλ 

ελόριεζε. Με έλα ηεξάζηην ρακόγειν κε ππνδέρηεθαλ  

ζην ζπίηη ηνπο. Μνπ ράξηζαλ θαη κηα ππέξνρε άζπξε 

ιακπάδα γηα ην ΄΄Καιό Πάζρα΄΄. Τνπο έλησζα όινπο 

ζαλ νηθνγέλεηα κνπ. Έηζη απνθάζηζα λα κείλσ εθεί. 

Μαδί ηνπο, πέξαζα ην θαιύηεξν Πάζρα ηεο δσήο κνπ.



Πνηνο είλαη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο;

Σί έγηλε ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα;

Πώο έλησζε ν Αλαζηάζεο όηαλ ηνλ έδησμαλ ηα αδέιθηα ηνπ;

Από πνύ πέξαζε ν Αλαζηάζεο όηαλ έθπγε από ηελ απγνζήθε ηνπ;

Πώο έλησζε ν Αλαζηάζεο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο θαη γηαηί;

Ζσγξάθηζε ηη ζνπ 
άξεζε πεξηζζόηεξν 

ζηελ ηζηνξία.

Αλ ε ηζηνξία δελ ηειείσλε 
εδώ ηη λνκίδεηο όηη ζα 
γηλόηαλ ζηε ζπλέρεηα;

Θπκήζνπ 

λα γξάςεηο 

ην όλνκα 

ζνπ!

Σώξα πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο…



 Πάξε ςαιίδη θαη θόςε από παιηά πεξηνδηθά 

εηθόλεο πνπ ην όλνκα ηνπο αξρίδεη από Αα (όπσο Αλάζηαζε) 

θαη Ππ (όπσο Πάζρα).

 Γξάςε ζε δύν 2 θνκκάηηα ραξηί              ηα γξάκκαηα 

Αα θαη Ππ.

Κόιιεζε ηηο εηθόλεο πνπ έθνςεο ζην αληίζηνηρν ραξηί.

 Μπνξείο αθόκε λα δσγξαθίζεηο πξάγκαηα πνπ ην 

όλνκα ηνπο αξρίδεη από ηε θσλνύια α ή π.
Θπκήζνπ 

λα γξάςεηο 

ην όλνκα 

ζνπ!



Καη ηώξα βάιε ηελ 

πνδηά ζνπ θαη 

εηνηκάζνπ λα θηηάμεηο θη 

εζύ θνπινπξάθηα κε 

πνξηνθάιη! 

Υιηθά

Εκτέλεση

… θαη θαιή όξεμε!



Μαζεκαηηθά

Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

κπνξείο λα βάιεηο 4 απγά 

ζε 2 θαιαζάθηα                  ;

Είζαη έηνηκνο/ε 

λα ιύζεηο ην 

πξόβιεκα;



Πάξε 2 θαιαζάθηα θαη 4 
παζραιηλά απγά. Θα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα 

ιύζεηο ην πξόβιεκα. 

Πάξε 5 θύιια ραξηί θαη 
δσγξάθηζε ζην θαζέλα 2 

θαιαζάθηα. Δδώ ζα 
θαηαγξάθεηο ηηο ιύζεηο 

ζνπ.

Κάζε θνξά πνπ βξίζθεηο κία 
ιύζε θαηέγξαθε ηελ ζην 

ραξηί ζνπ. Πξνζπάζεζε λα 
βξεηο όιεο ηηο ιύζεηο. 

(0+4, 1+3, 2+2, 3+1, 4+0)

Θπκήζνπ 

λα γξάςεηο 

ην όλνκα 

ζνπ!



Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη 

άιια κνηίβα κε θόθθηλα θαη 

πξάζηλα παζραιηλά απγά; 

Ζσγξάθηζε ηα ζην ραξηί. 

Ζσγξάθηζε ζην ραξίη ηα 

πην θάησ κνηίβα κε 

θόθθηλα θαη πξάζηλα 

παζραιηλά γηα λα ηα 

ζπλερίζεηο.

Θπκήζνπ 

λα γξάςεηο 

ην όλνκα 

ζνπ!



Μνπζηθή ΑγσγήΠάηεζε ηνλ 

ζύλδεζκν γηα λα 

αθνύζεηο ην 

ηξαγνύδη!

Σξαγνύδεζε ην ηξαγνύδη 
κε δπλαηή θαη απαιή 

θσλή.

Σξαγνύδεζε ηνλ έλα 
ζηίρν δπλαηά θαη ηνλ 

επόκελν ζηίρν από κέζα 
ζνπ.

Υηύπα παιακάθηα θάζε 
θνξά πνπ ιεο ηε ιέμε 

παζραιηά.

https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=Iw7iPIeGMbo&t=5s


Φπζηθή Αγσγή

Θα ρξεηαζηείηε:

• Σνθνιαηέληα απγά, 
παζραιηλά ζνθνιαηάθηα ή θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε ιηρνπδηά 
έρεη πεξηηύιηγκα (ώζηε λα κε 
ιεξσζεί αλ αθνπκπήζεη ζην 
ρώκα). 

• Καιαζάθηα γηα λα 
ζπγθεληξώλνπλ κέζα ηα απγά 
νη κηθξνί θπλεγνί. 

• Καη θπζηθά ζα 
ρξεηαζηείηε ηνπο κηθξνύο 
θπλεγνύο έηνηκνπο γηα 
πεξηπέηεηα!

Πώο παίδεηαη:

• Σα παηδηά απνκαθξύλνληαη 
από ην ρώξν πξνθεηκέλνπ λα 
θξύςεηε ηα απγά. 
Απηνζρεδηάδεηε θαη ηα 
θξύβεηε ζε δηάθνξα ζεκεία: 
ζε θνξκνύο δέληξσλ, 
ζάκλνπο, γιάζηξεο θ.ι.π. 

• Αλ δελ έρεηε απιή κπνξείηε 
λα θξύςεηε ηα απγά κέζα ζην 
ζπίηη: ζηελ θνπδίλα, ην ζαιόλη 
θαη ηα ππλνδσκάηηα.

Δλαιιαγέο ηνπ παηρληδηνύ:

• Καζώο ηα παηδηά 
πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηα 
απγά, ελζαξξύλεηε ηα λα 
πεξπαηήζνπλ, λα ηξέμνπλ, λα 
πεδήμνπλ, λα ρνξνπεδήζνπλ, 
λα θάλνπλ θνπηζό,  λα 
θηλεζνύλ ζαλ ειέθαληαο ή ζαλ 
θνπλέιη θ.ν.θ



Απεπζύλεζηε ζην παηδί θαη 
ιέηε: 

-«Βιέπσ, βιέπσ…». 

Τν παηδί ξσηάεη:

- «Τη βιέπεηο;».

Καη απαληάηε:

«Βιέπσ έλα 
αεξνπιάλν λα 

πεηάεη.»

«Βιέπσ έλα θίδη λα 
ζέξλεηαη.»

«Βιέπσ έλα 
θαγθνπξό λα πεδάεη.»

«Βιέπσ κία ρειώλα 
λα πεξπαηάεη.»

«Βιέπσ έλα πειαξγό 
λα ζηέθεη ζην έλα 

πόδη.»

«Βιέπσ έλα γίγαληα 
λα πεξπαηάεη.»

«Βιέπσ κηα 
πεηαινύδα λα 

πεηάεη.»

Τν παηδί θηλείηαη 
αλάινγα θαη ην 

παηρλίδη κπνξεί λα 
ζπλερηζηεί θαη κε ηηο 

δηθέο ζαο ηδέεο…



Δηθαζηηθέο Τέρλεο

Τιηθά

• Υάξηηλα πνηήξηα

• Υαξηόληα ζε άζπξν, ξνδ 
θαη πνξηνθαιί ρξώκα

• Πνύπνπια- θηεξά

• Μαηάθηα

• ύξκα πίπαο

• Πνλ πνλ

• ρνξηάξη

• Γόκα

Πνξεία

• Κόιιεζε ηα καηάθηα ζηε 
κία πιεπξά ηνπ πνηεξηνύ. 
Γηα κύηε θόιιεζε έλα πνλ
πνλ ή έλα ηξίγσλν 
θνκκάηη από πνξηνθαιί 
ραξηόλη. 

• Κόςε απηηά ιαγνύ από 
ραξηόλη. Κόιιεζε ηα 
απηηά ή ηα πνύπνπια 
θηεξά ζην πίζσ κέξνο 
ηνπ πνηεξηνύ.

• Υξεζηκνπνίεζε ην ζύξκα 
πίπαο γηα λα θηηάμεηο ηα 
κνπζηάθηα ηνπ ιαγνύ ή ηα 
πόδηα ζην θνηνπνπιάθη. 

• Γέκηζε κε ρνξηάξη ηα 
πνηήξηα, πξόζζεζε ηα 
ζνθνιαηέληα ζνπ απγά, 
θαη ην παζραιηλό ζνπ 
θαιαζάθη είλαη έηνηκν.

Καη ηώξα ώξα 

γηα παζραιηλέο 

δεκηνπξγίεο!

https://www.daddy-cool.gr/wp-content/uploads/2015/03/unnamed.jpg


Υιηθά:

-1 ραξηόλη

-Σειίδεο από πεξηνδηθά

-Χαιίδη 

-Γόκα

Πνξεία:

Κόςε 2 ίδηνπ κεγέζνπο 
ραξηόληα.

Σρεδίαζε ην 
πεξίγξακκα ηνπ απγνύ 
θαη ζηα δύν ραξηόληα.

Σην έλα ραξηόλη θόςε 
θαη αθαίξεζε ην 

πεξίγξακκα ηνπ απγνύ. 

Σην άιιν ραξηόλη ζα 
θάλεηο ραξηνθνιιεηηθή.

Κόςε ισξίδεο από 
πεξηνδηθά θαη θόιιεζε 

ηηο πάλσ ζην απγό.

Κόιιεζε ην πξώην 
ραξηόλη πάλσ ζην 
δεύηεξν, ώζηε λα 

θαίλεηαη ην απγό ηνπ 
δεύηεξνπ ραξηνληνύ 
πνπ δηαθόζκεζεο.

Γξάςε ηηο επρέο ζνπ 
θαη ε θάξηα είλαη 

έηνηκε! 



Μήλπκα από ηε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ Κα Φξηζηίλα Κνζκά Αλησλίνπ γηα ην Πάζρα

Αγαπεκέλα καο παηδηά ηνπ Πεηξίδεηνπ Νεπηαγσγείνπ πξαγκαηηθά θη εγώ θαη νη δαζθάιεο ζαο, ζαο πεζπκήζακε

πάξα πνιύ θαη πεξηκέλνπκε κε πνιιή αλππνκνλεζία λα βξεζνύκε θαη πάιη καδί ζην ζρνιείν καο. Θα ήζεια θη εγώ

κε ηε ζεηξά κνπ αθνύ απηό ηνλ θαηξό επηθνηλσλείηε κε ηηο δαζθάιεο ζαο λα ζαο πσ πξώηα από όια έλα κεγάιν ΣΑΣ

ΑΓΑΠΨ. Μεηά ζα ήζεια λα ζαο ζπκίζσ πσο έξρεηαη κηα κεγάιε γηνξηή ην Πάζρα θαη ζαο εύρνκαη λα πεξάζεηε όζν

όκνξθα κπνξείηε καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ζαο. Καη λα ζαο πσ έλα κπζηηθό… δσγξαθίζηε έλα όκνξθν

πνιύ μερσξηζηό απγό παζραιηλό δώζηε ηνπ όιε ζαο ηε δύλακε θαη αγάπε θαη ζα δείηε πσο ζα ηνπο ληθήζεηε όινπο

γηαηί εζείο είζηε δπλαηνί θαη μερσξηζηνί θαη ζαο αγαπάκε πνιύ. Καηαιαβαίλσ πσο είλαη πνιύ δύζθνιν λα κέλεηε

κέζα ζην ζπίηη αιιά είκαη ζίγνπξε πσο έρεηε θαηαιάβεη πσο είλαη γηα ηελ αζθάιεηα καο γηα λα είκαζηε όινη θαιά. Η

ζπκβνπιή κνπ είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε ηώξα όζα πην πνιιά πξάγκαηα, κπνξείηε λα παίμεηε πνιύ κα

πάξα πνιύ κε ηνπο γνλείο ζαο θαη ηα αδέιθηα ζαο, λα θηηάμεηε πνιιά θαηλνύξγηα πξάγκαηα θαη όηαλ έιζεηε πίζσ

ζην ζρνιείν ζα ηα θέξεηε όια θαη ππόζρνκαη λα θάλνπκε έλα κεγάιν πάξηη, έλα παλεγύξη ραξάο όπνπ ν θαζέλαο ζαο

ζα καο δείμεη ηη έθηηαμε θαη θπξίσο ηη έκαζε λα θάλεη κόλνο ηνπ γηαηί ζέισ λα κνπ ππνζρεζείηε πσο ζα κάζεηε λα

θάλεηε πνιιά πξάγκαηα ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

Αγαπεκέλνη γνλείο, ζαο εύρνκαη θαιή δύλακε, ππνκνλή θαη θνπξάγην πάλσ από όια. Όιν απηό ην θαθό πνπ καο

βξήθε λα ην αληηκεησπίζνπκε κε αηζηνδνμία θαη ζεηηθή ζθέςε θαη ζύληνκα λα είκαζηε θαη πάιη πίζσ ζην ζρνιείν

καο. Δθκεηαιιεπηείηε απηή ηε ρξπζή επθαηξία γηα λα θάλεηε καδί κε ηα παηδηά ζαο όζα ζέιαηε γηα πνιιή θαηξό θαη δελ

βξίζθαηε ηνλ ρξόλν λα ηα θάλεηε. Δύρνκαη ζε όινπο νιόςπρα Καιό Πάζρα θαη όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα λα

πεξάζνπκε απηή ηε δνθηκαζία.



αο επρόκαζηε 

Καιό Πάζρα 

θαη 

Καιή Αλάζηαζε!


