
 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Ευχές για το Πάσχα  και δραστηριότητες για την τάξη 
               

 
 Liebe  KollegInnen! 
 
 
Το Πάσχα πλησιάζει και προσφέρει όπως κάθε χρόνο την ευκαιρία για 

διαπολιτισμική μάθηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που θα χαρίσουν 
παράλληλα και μια γιορτινή, πασχαλινή ατμόσφαιρα στην τάξη.  Είναι σημαντικό να έρθουν 
οι μαθητές σε επαφή με τον πολιτισμό της  χώρας, της οποίας τη γλώσσα διδάσκονται.  
Επιπλέον τα πασχαλινά έθιμα  προσφέρουν μια καλή ευκαιρία και για τον εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου. Γι αυτό το σκοπό   μπορείτε να επιλέξετε μέσα από διάφορες δραστηριότητες  
που μπορείτε να προσαρμόσετε στην ηλικία και στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών σας 
ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία εργάζεστε. 
 

Πλούσιο υλικό και ιδέες για δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω 
ιστοσελίδες: 
 

http://www.kidsweb.de/basteln/mandala/oster_mandala/oster_mandala.html 

http://www.kostenlose-ausmalbilder.de/ 

http://www.bastelideen.info/html/geschluepftes_kueken.html 
http://www.schule.at/portale/volksschule/wochenthemen/detail/oster-special.html 

http://www.kidsweb.de/ostern/ostern.html  

http://www.osterseite.de/osterrezepte.html 
http://www.liederkiste.com/Liederkiste/Osterlieder.html 

http://www.ratgeber-ostern.de/ 

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/02019/index.html 
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Προς  
 
Tις Σχολικές Μονάδες  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Δ/νσεων  Δυτ. Θεσ/νίκης,  
και των Νομών: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Γρεβενών, Καστοριάς, 
Κοζάνης,, Φλώρινας, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και 
Πιερίας. 
Για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 
(Δια μέσου των Δ/νσεων)  
Κοιν.:  
  
Τμήμα  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Δυτικής Μακεδονίας 
Βορείου Αιγαίου 
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http://www.oebv4kids.at/ostern/basteln.html#korb 

http://www.ostern-im-web.de/main.php 

http://kinder-ostern.de/ 

http://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_ostern.htm 

http://www.osterhasenmuseum.de/ 

http://www.kindersuppe.de/Ostern/ostern.html#gratisostern 

https://www.rebelmouse.com/ostern/ 

http://lernen.schule.at/heidi.mahr_/ostern/ 

http://www.schulbilder.org/images/results/photo:0/query:ostern  

http://www.blinde-kuh.de/ostern/index.html 
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/ostern/-/id=166550/73h86o/index.html   

http://www.bastelratgeber.de/malvorlagen/malvorlagen-ostern.php 

http://ostern.stoppits.de/lieder.htm 

http://www.das-osterportal.de/article/articleview/90/1/11 

http://www.osterstadt.de/index.htm 

http://wiki.zum.de/Ostern 

http://www.german-easter-holiday.com/osterbrauch/index.html  

http://www.ostern-mit-dem-osterhasen.de/osterbasteln.html 

http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00884/ 

http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/thm/fes/de255175.htm 

http://www.ostern-online.de/  

http://www.karin-jaeckel-autorin.de/geschichten/ostermuseum.html 

http://www.chf.de/eduthek/osterei-ag.html 

http://www.dw.de/dw/article/0,,2605568,00.html 

http://www.medienwerkstatt-

online.de/lws_wissen/index.php?action=SUCHEN&searchtext=ostern 

 
 
Συζητήστε με τους μαθητές σας για τα έθιμα του Πάσχα στη Γερμανία και στην Ελλάδα, 

συγκρίνετε ομοιότητες και διαφορές. Ζητήστε από τους αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας 
να μιλήσουν  και αυτοί για τα έθιμα της δικής τους χώρας.  

Οργανώστε μικρά Projekte  και ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τα έθιμα του 
Πάσχα στη Γερμανία ή αναθέστε σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει ένα σύμβολο του Πάσχα. 
(Osterei, Osterhase, Osterfeuer etc.). Κάντε κολλάζ σε χαρτόνια ή δημιουργήστε αφίσες.   

Μπορούν επίσης οι μαθητές να ζωγραφίσουν αυγά, πασχαλινούς λαγούς, πασχαλινό 
δέντρο κλπ. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες  μπορούν να κάνουν επανάληψη τα 
χρώματα, ή να τα μάθουν για πρώτη φορά. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν πασχαλινές 
κατασκευές από χαρτόνι όπως για παράδειγμα Osternetze, Osterhasen κλπ. ή κάρτες που 
θα χαρίσουν στη συνέχεια σε κάποιον.  Μπορούν να ζωγραφίσουν  επίσης Ostermandalas. 

Με τους μικρότερους μαθητές και όχι μόνο μπορείτε να τραγουδήσετε  πασχαλινά 
τραγούδια. Επιπλέον μπορείτε να διαβάσετε ποιήματα, υπάρχουν πάρα πολλά στο 
διαδίκτυο. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια που  έχουν σαν θέμα τους το Πάσχα.  

Μπορείτε να στολίσετε ένα Osterbaum στην τάξη. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια 
παραλλαγή του Buchstabenbaum: Κολλάτε ένα  παραλληλόγραμμο χαρτόνι στον τοίχο που 
θα λειτουργεί ως ο κορμός του δέντρου και από πάνω ένα στρόγγυλο  για το φύλλωμα. 
Μπορείτε επίσης να κόψετε έτσι το χαρτόνι που να σχηματίζει κλαδιά. Οι μαθητές 
ζωγραφίζουν σε χαρτόνι ή χαρτί  με σχήμα αυγού πασχαλινές ευχές σε διάφορες γλώσσες ή 
τις λέξεις που αφορούν τα έθιμα του Πάσχα και  το κολλούν στο δέντρο.  

 
Εάν ο καιρός και ο χώρος το επιτρέπει μπορείτε να οργανώσετε και Ostereiersuche! Στην  

αυλή και στους χώρους του σχολείου ακόμη και με αληθινά αυγά. Μπορεί να γίνει επίσης 
με μικρά χαρτόνια που έχετε κόψει σε σχήμα αυγού και έχουν ζωγραφίσει οι μαθητές από 
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τη μια μεριά και από την άλλη έχουν γράψει την ευχή για καλό Πάσχα ή όποια άλλη σχετική 
λέξη επιθυμούν κρύβοντάς τα στη συνέχεια σε κάποιο σημείο του σχολείου. 

Τέλος σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό Πάσχα, ήσυχο και γεμάτο όμορφες στιγμές. 

 
 
 Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν τους 
εκπαιδευτικούς Γερμανικής και να προωθήσουν  το έγγραφο στο προσωπικό τους 
 E-Mail. 
 
Συνημμένα 

1. Mein Osterbuch 
2. Osterbräuche 
3. Ostern-PPP 
4. Die schönsten Osterseiten 

                                              
 

                                                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

                                                                                      Παπαδημητρίου Σουλτάνα  
       

                                                                                    Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής ΠΕ07 

 
 

 

 
 

 



 

 

«OSTERSPAZIERGANG»                  JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  

                                                                 AUS: FAUST I, VOR DEM TOR 
 
 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; 
Im Tale grünet Hoffnungsglück; 
Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in raue Berge zurück. 
Von dorther sendet er, fliehend, nur 
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
In Streifen über die grünende Flur; 
Aber die Sonne duldet kein Weißes, 
Überall regt sich Bildung und Streben, 
Alles will sie mit Farben beleben; 
Doch an Blumen fehlt's im Revier, 
Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 
Kehre dich um, von diesen Höhen 
Nach der Stadt zurückzusehen. 
Aus dem hohlen, finstern Tor 
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
Denn sie sind selber auferstanden, 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
Aus der Straßen quetschender Enge, 
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
Sind sie alle ans Licht gebracht. 
Sieh nur, sieh! wie behänd sich die Menge 
Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
Wie der Fluss in Breit' und Länge 
So manchen lustigen Nachen bewegt, 
Und bis zum Sinken überladen 
Entfernt sich dieser letzte Kahn. 
Selbst von des Berges fernen Pfaden 
Blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel; 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
Zufrieden jauchzet groß und klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein! 

 

 

  



 

 

 

 

Finde die Wörter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

B A O H A S E C B V Y 

T B S K L U I N H E G 

S F O P Q F E G M R O 

E Ä O S T E R N X S P 

N R H U J N W T Z T L 

R B U C H D M A L E N 

E E N H V X C R O C A 

T N T E H D F A B K D 

S F I N D E N S T E K 

O S C H L E C K E N O 

Ostern, Hase , Eier, 
Osternest, malen, suchen, 

verstecken, schlecken, 
finden, färben 

 


