Κατηχητικό έτοσ 2012 - 2013

Κατηχητικό
Παιχνίδι Β’
Συναντήςεισ
παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ

Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή
Λευκάδα 2012

Κατηχητικό έτοσ 2012 - 2013

Κατηχητικό
Παιχνίδι Β’
υναντήςεισ
παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ
ηλικίασ

Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή
Λευκάδα 2012

2

3

Ειραγχγικό ρημείχμα
Με τθ Χάρθ του Κεοφ και τθν ευλογία του Σεβαςμιωτάτου Ροιμενάρχου μασ
πατρόσ Κεοφίλου, ο οποίοσ ανφςτακτα μεριμνά, μεταξφ των άλλων, και για τθν κατά
Χριςτόν αγωγι των παιδιϊν και των νζων τθσ τοπικισ μασ Εκκλθςίασ, ολοκλθρϊκθκε
για δεφτερθ ςυνεχι χρονιάσ και παραδίδεται ςτουσ κατθχθτζσ μασ ωσ υποςτθρικτικό
υλικό ςτθ διακονία τουσ ο παρϊν τόμοσ, με τίτλο: «Κατθχθτικό Ραιχνίδι – τ. Βϋ».
Αφορά τθν κατιχθςθ των νεϊτερων μελϊν του εκκλθςιαςτικοφ μασ Σϊματοσ,
των παιδιϊν τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ, του Νθπιαγωγείου
δθλαδι και των τάξεων Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ, που λειτουργοφν ςε ενορίεσ τθσ Λ.
Μθτροπόλεϊσ μασ (Ευαγγελιςτρίασ – Μθτροπόλεωσ και Αγίου Νικολάου Λευκάδοσ,
Σφακιωτϊν, Κατωμερίου - Βακζοσ Μαραντοχωρίου, Μεγανθςίου, Νικιάνασ,
Τςουκαλάδων, Καρυωτϊν), κακϊσ και ςε άλλεσ εκκλθςιαςτικζσ επαρχίεσ, ςτισ οποίεσ
ενδεχομζνωσ κα φτάςει θ εργαςία αυτι ςτα πλαίςια τθσ φιλάδελφθσ επικοινωνίασ
και ςυναντίλθψθσ ςτον ωραίο αγϊνα τθσ εκκλθςιαςτικισ – κατθχθτικισ διακονίασ.
Θ μζχρι ςιμερα εμπειρία από τθ λειτουργία αυτϊν των ενοριακϊν παιδικϊν
ςυντροφιϊν μασ δείχνει ότι αξίηει πράγματι τα παιδιά μασ να μυοφνται ςτθν
εκκλθςιαςτικι ηωι, να κοινωνοφν του βιϊματοσ τθσ Εκκλθςίασ μασ με τρόπο όμορφο
και ευχάριςτο, ςαν τροφι εφπεπτθ και απαλι, κατάλλθλθ για τθν θλικία αυτι. Με
παιχνίδια και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ «εν ταισ αυλαίσ του Κυρίου» μποροφν
να γνωρίςουν ςωςτά λειτουργικζσ ςυνικειεσ και κινιςεισ, όπωσ το ςθμείο του
Σταυροφ και θ προςευχι, ο εκκλθςιαςμόσ και θ Κεία Κοινωνία. Μποροφν να
γνωρίςουν τον Λερζα ωσ πατζρα τθσ εκκλθςιαςτικισ κοινότθτασ όλθσ, τουσ χϊρουσ
τθσ Ενορίασ «ςαν το ςπίτι τουσ», τα άλλα παιδιά ςαν αδζλφια, τουσ υπόλοιπουσ
ενορίτεσ ωσ ςυγγενείσ εν Χριςτϊ… Φαίνονται πράγματα απλά, όμωσ είναι τόςο
ουςιαςτικά για τθν παραπζρα εκκλθςιαςτικι αγωγι τουσ! Κυκλοφορεί και ςτθν
ελλθνικι βιβλιαγορά (εκδ. Λφχνοσ) ζνα όμορφο και αποκαλυπτικό βιβλίο του Robert
Fulgham, με τίτλο: «Όςα πράγματα πρζπει να ξζρω τα ζμακα ςτο Νθπιαγωγείο!» Με
τον ίδιο τρόπο, όςα πράγματι πρζπει να γνωρίηει ο Χριςτιανόσ και να βιϊνει, καλό
κα είναι να προςπακιςουμε να τουσ τα «προςφζρουμε» ςτισ ςυντροφιζσ αυτζσ τθσ
προςχολικισ θλικίασ.
Κάτι άλλο που διδαχτικαμε: Και οι γονείσ το χαίρονται! Συνοδεφουν τα παιδιά
τουσ και μάλιςτα από νωρίσ, ςυνομιλοφν με τον Λερζα και τον κατθχθτι,
προςφζρονται να βοθκιςουν, ενδιαφζρονται για επικοινωνία, ςυμμετζχουν ςτισ
εκδθλϊςεισ… Μοναδικζσ ευκαιρίεσ ποιμαντικισ προςζγγιςθσ των νζων ηευγαριϊν!
Το τεφχοσ αυτό είναι απλϊσ ζνα βοικθμα! Δεν είναι βιβλίο φλθσ! Δεν πρζπει να
το δει ςαν ζνα αςφυκτικό πλαίςιο δράςθσ ο κατθχθτισ, παρά μόνο ωσ ζνα ερμάριο
ιδεϊν, απ’ το οποίο μπορεί να αντλιςει ό,τι πράγματι χρειάηεται για τθ ςυνάντθςι
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του, αφοφ λάβει υπόψθ του τθ δυναμικι τθσ δικισ του ομάδασ, το πνευματικό
επίπεδο και το ςτάδιο ανάπτυξθσ των δικϊν του παιδιϊν, το κατά πόςον ζχουν
ςυμμετάςχει και άλλθ χρονιά ςτισ ςυναντιςεισ αυτζσ ι αν εκκλθςιάηονται με τθν
οικογζνειά τουσ και πλικοσ άλλων παραμζτρων που κα πρζπει να εξετάςει, όταν κα
ςχεδιάςει – προγραμματίςει τθν κατθχθτικι του εργαςία ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ.
Το υλικό που προτείνεται είναι πολφ! Επαναλαμβάνουμε: οφτε μπορεί οφτε
πρζπει να εφαρμοςτεί όλο! Ραράλλθλα, δεν είναι αρκετό! Ο κάκε κατθχθτισ μπορεί
και οφείλει να μελετιςει, να αναηθτιςει μόνοσ του και άλλο υλικό, να δθμιουργιςει
ο ίδιοσ, να το εμπλουτίςει –και, ακόμθ καλφτερα, να το μοιραςτεί και με άλλουσ
αδελφοφσ κατθχθτζσ, αλλά και με το Κζντρο Νεότθτοσ τθσ Λ. Μθτροπόλεωσ, που κα
το αξιοποιιςει καταλλιλωσ για χάρθ όλων των αδελφϊν κατθχθτϊν.
Το «Κατθχθτικό Ραιχνίδι» αυτό είναι ο δεφτεροσ τόμοσ! Ζρχεται, ωσ ςυνζχεια
του περςινοφ πρϊτου τόμου που αναφερόταν ςε παιδιά – Αγίουσ, τον οποίο ανά
πάςα ςτιγμι μποροφμε να ςυμβουλευόμαςτε και να αξιοποιοφμε τισ εκεί ιδζεσ και
προτάςεισ. Ο παρϊν τόμοσ ζρχεται να επεξεργαςτεί κατθχθτικά τουσ βίουσ και τισ
πράξεισ των Αγίων Αποςτόλων. Τι κζλουμε να μείνει από όλθ τθ χρονιά ωσ μινυμα
ςτα παιδιά; Πχι θκικιςτικζσ διδαχζσ, αλλά θ πρόταςθ ηωισ που κομίηουν οι Άγιοι
Απόςτολοι (και) ςτθν εποχι μασ και ςυνοψίηεται ςτα εξισ: «Οι περιςςότεροι από
τουσ αγίουσ Αποςτόλουσ ιταν Μακθτζσ του Χριςτοφ! Τον είδαν με τα ίδια τουσ τα
μάτια! Άκουςαν το λόγο του Θεοφ από το ςτόμα Του με τα ίδια τουσ τα αυτιά!
Περπάτθςαν μαηί Του ςτθν ακροκαλαςςιά τθσ Γαλιλαίασ! Τον είδαν να ςταυρϊνεται,
αλλά και να ζχει αναςτθκεί! Πενιντα μζρεσ μετά τθν Ανάςταςι Του, ζλαβαν το Άγιο
Πνεφμα και ταξίδεψαν ςε ολόκλθρο τον κόςμο, για να μιλιςουν ςε όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ για τον Χριςτό, να τουσ καλζςει να ζρκουν κοντά Του και να γίνουν μζλθ
τθσ Εκκλθςίασ Του με το Άγιο Βάπτιςμα «εισ το Όνομα του Πατρόσ και του Υιοφ και
του Αγίου Πνεφματοσ»! Οι Άγιοι Απόςτολοι καλοφν κι εμάσ να ηιςουμε κοντά ςτον
Χριςτό, όπωσ Εκείνοσ κζλει και όπωσ ζκαναν εκείνοι! Ασ αποδεχκοφμε τθν
πρόςκλθςι τουσ!»
Κεντρικό ρόλο πρζπει να ζχει και θ αφιγθςθ ωσ περιεχόμενο και ουςία (να είναι
δθλ. διδακτικι και ωφζλιμθ), αλλά και ωσ τρόποσ ζκφραςθσ (να κρατάει ηωντανό το
ενδιαφζρον των παιδιϊν). Χρειάηεται μία κεντρικι ιςτορία ςχετικι με το κζμα,
απαλλαγμζνθ από περιττζσ λεπτομζρειεσ (πολλά ονόματα, χρονολογίεσ κτλ.) που
είναι αδφνατον να ςυγκρατιςει το παιδικό μυαλό. Τισ αφθγιςεισ για τουσ Αγίουσ
Αποςτόλουσ μπορεί ο κατθχθτισ να βρει ςτα βιβλία «Θ Κεοτόκοσ – Οι άγιοι
Απόςτολοι – Οι πρϊτοι Χριςτιανοί» των εκδ. Σιδζρθσ και από τισ εκδ. «Ορκόδοξοσ
Κυψζλθ» τα τεφχθ «Οι τζςςερισ Ευαγγελιςτζσ», «Οι Άγιοι Απόςτολοι» και «Οι
πρωτεργάτεσ του Ευαγγελίου» τθσ ςειράσ «Εικονογραφθμζνεσ βιογραφίεσ».
Σκόπιμα δεν περιλάβαμε αφθγιςεισ ςτο βοικθμα, για λόγουσ οικονομίασ τθσ φλθσ,
αλλά και για να μπορζςει ο κατθχθτισ να αξιοποιιςει τθν πλοφςια και όμορφθ
εικονογράφθςθ των παραπάνω βιβλίων, τθν οποία εξάλλου κι εμείσ
χρθςιμοποιιςαμε λελογιςμζνα για τθ δθμιουργία του ςυνοδευτικοφ τετραδίου
δραςτθριοτιτων των παιδιϊν. Θ αφιγθςθ πρζπει να γίνεται από ςτικουσ ι με καλι
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ανάγνωςθ, που κα διακόπτεται για να κοιτάξουμε τα παιδιά και να τουσ δείξουμε
εικόνεσ κ.ά.
Μόλισ που χρειάηεται να ςθμειϊςουμε πόςο κεντρικό ρόλο πρζπει να ζχει το
παιχνίδι ςτισ ομάδεσ αυτισ τθσ θλικίασ. Ραιδί και παιχνίδι είναι λζξεισ ομόρριηεσ. Θ
«δουλειά» του παιδιοφ ς’ αυτι τθν θλικία είναι το παιχνίδι και μόνο. Ασ ςκεφτοφμε
πϊσ πνίγεται θ παιδικότθτα ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ κάτω από το βάροσ των
πολλαπλϊν ςχολικϊν και εξωςχολικϊν, κυρίωσ, υποχρεϊςεων.
Το παιχνίδι όμωσ κα πρζπει να βοθκάει ςτθ ςυνοχι τθσ ομάδασ, να εξαλείφει
τον ανταγωνιςμό και να προάγει τθ ςυνεργαςία, να χτίηει βιμα – βιμα τθ γνϊςθ. Γι’
αυτό ςε κάκε ςυνάντθςθ προβλζψαμε ποικιλία παιχνιδιϊν και προςπακιςαμε, όςο
αυτό γινόταν, να ζχουν ςχζςθ με το κζμα τθσ ςυνάντθςθσ. Ραίξτε με τα παιδιά!
Ραίξτε πολφ!
Επειδι ακόμθ ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ςυγκρατεί μόνο το 10% απ’ όςα ακοφει
απλϊσ, αλλά το 90% απ’ όςα και ακοφει, και βλζπει και κάνει φροντίςαμε για κάκε
ςυνάντθςθ να προβλζψουμε ςυνδυαςτικά: βαςικά ςθμεία, λζξεισ – κλειδιά,
παιχνίδι, δραςτθριότθτεσ, μία λειτουργικι ςυνικεια, τραγοφδι, εκκλθςιαςτικό
φμνο, δραςτθριότθτεσ ςτο φυλλάδιο κ.ά. Τα παιδιά όλων των θλικιϊν κουράηονται
αν θ ίδια δραςτθριότθτα διαρκζςει πολλι ϊρα! Χρειάηεται ςυνεχισ εναλλαγι. Να
ζχουμε ςυνεχϊσ μια καινοφρια πρόταςθ για όταν κουραςτεί θ ομάδα –ι, καλφτερα,
για να μθν κουραςτεί.
Πλα αυτά περιςτρζφονται –αυτό τουλάχιςτον προςπακιςαμε- γφρω από το
κζμα τθσ ςυνάντθςθσ! Στθν ευρθματικότθτα του κατθχθτι ζγκειται να τα ςυνδζςει
μεταξφ τουσ, να κάνει τθ μετάβαςθ από τθ μία δραςτθριότθτα ςτθν άλλθ, με τθν
κατάλλθλθ ενδεχομζνωσ μυκοπλαςία – αφιγθςθ.
Ακόμθ, επίτθδεσ παραλείψαμε τα πολλά ζτοιμα ςχζδια για ηωγραφικι, όπωσ
ςυνικωσ γινόταν. Ρροτιμιςαμε εικόνεσ που μόλισ ζχουν αρχίςει, για να δίνεται θ
δυνατότθτα ςτα παιδιά να αφιςουν ελεφκερθ τθ δθμιουργικι φανταςία τουσ να
δράςει.
Μια ιδζα που μπορεί να αφορά όςεσ ςυναντιςεισ αναφζρονται ςτουσ βίουσ των
Αγίων Αποςτόλων. Για να τουσ γνωρίςουν τα παιδιά, μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τθν εικόνα του Μυςτικοφ Δείπνου. Από τθν αρχι τθσ κατθχθτικισ
χρονιάσ ζχουμε ςχεδιάςει ςε ζνα χαρτόνι κάνςον ζνα μεγάλο τραπζηι, τοποκετϊντασ
ςτο κζντρο του τθν εικόνα του Χριςτοφ! Σε κάκε ςυνάντθςθ, λοιπόν, που κα
αναφζρεται ςε ζναν από τουσ δϊδεκα Μακθτζσ Του ςχεδιάηουμε τθν αντίςτοιχθ
φιγοφρα (είτε με ζτοιμο πατρόν, είτε με εικόνα του Αγίου, είτε με ηωγραφιά από
κάποιο παιδί) και τθν κολλάμε ςτθ κζςθ που πρζπει κοντά ςτον Χριςτό
ςυμβουλευόμενοι τθν εικόνα του Μυςτικοφ Δείπνου από τθν κεντρικι ςελίδα του
τετραδίου των παιδιϊν!
Επίςθσ, καλό κα είναι να αξιοποιιςουμε τισ λζξεισ – κλειδιά κάκε ςυνάντθςθσ.
Ρρϊτα – πρϊτα, επιμζνοντασ ςτισ βαςικζσ αυτζσ ζννοιεσ κατά τθν αφιγθςι μασ,
με τισ ερωτιςεισ, περιςτρζφοντασ τθ ςυηιτθςθ και τισ δραςτθριότθτζσ μασ γφρω
από αυτζσ.
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Ζπειτα με το γραμματοκιβϊτιό μασ. Ντφνουμε με κίτρινο βελουτζ χαρτί ζνα
κουτί από παποφτςια, κόβουμε τα αναγκαία ανοίγματα, ϊςτε να μοιάηει με
γραμματοκιβϊτιο και το ςτερεϊνουμε ςε μια γωνιά τθσ αίκουςάσ μασ. Ρριν από
κάκε ςυνάντθςθ, ζχουμε γράψει ςε χαρτονάκια τισ λζξεισ – κλειδιά ι άλλεσ λζξεισ
ςχετικζσ με το κζμα, τισ κλείνουμε ςε φάκελο και τον ρίχνουμε ςτο
«γραμματοκιβϊτιό» μασ πριν ζρκουν τα παιδιά. Απ’ ζξω μποροφμε να κολλιςουμε
ζνα γραμματόςθμο, το οποίο κα ζχουμε φτιάξει οι ίδιοι (το τυπϊνουμε ςε
αυτοκόλλθτο ι απλό χαρτί που κα κολλιςουμε με κόλλα και το κόβουμε) με τθν
εικόνα του αντίςτοιχου Αποςτόλου (βλ. ςε επόμενθ ςελίδα). Πταν μιλιςουμε ςτα
παιδιά για τον άγιο αυτόν Απόςτολο, ηθτάμε από ζνα (διαφορετικό κάκε φορά) να
ανοίξει το γραμματοκιβϊτιο, για να δοφμε τι μθνφματα μασ «ςτζλνει» ο Άγιοσ με τθ
ηωι του.
Τζλοσ με τον «Αλζξθ που τρϊει μόνο λζξεισ». Σε ζνα μεγάλο χαρτόνι κάνςον
τοποκετοφμε ςτθ ςειρά τισ κάρτεσ με τα γράμματα τθσ Αλφαβιτασ! Τα κολλάμε ςτισ
τρεισ πλευρζσ, αφινοντασ τθν πάνω πλευρά χωρίσ κόλλα ζτςι, ϊςτε να ςχθματιςτεί
μία τςζπθ! Σε κάκε μάκθμα παίηουμε με τα παιδιά, ταΐηοντασ τον Αλζξθ με τισ λζξεισ
που ζχουμε γράψει από πριν ςε μακρόςτενεσ λωρίδεσ χαρτιοφ (για να χωράνε ςτισ
τςεποφλεσ) και οι οποίεσ ςχετίηονται με το μάκθμα! Μποροφν να είναι τα
καρτελάκια που βρικαμε προθγουμζνωσ ςτο γραμματοκιβϊτιο. Κάκε παιδί
ςθκϊνεται και βάηει τθν κάκε λζξθ ςτο αντίςτοιχο γράμμα τθσ αλφαβιτασ απ' το
οποίο αρχίηει! Είναι μία ευκαιρία για να κάνουμε μία γριγορθ επανάλθψθ του
γνωςτικοφ μζρουσ τθσ ςυνάντθςθσ και να μείνουν ςτα παιδιά κάποιεσ βαςικζσ
πλθροφορίεσ!
Το βοικθμα του κατθχθτι ςυνοδεφεται από μουςικι (τραγοφδια – φμνουσ) και
ταινίεσ ςε ψθφιακό δίςκο, ςτθ ςυλλογι των οποίων βοικθςαν οι φίλοι Αιμίλιοσ
Κολυβάσ και Γιϊργοσ Τςιλιμπϊκοσ, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε –όπωσ και τθ
νθπιαγωγό κ. Ευαγγελία Ορφανοφ, που ςυνειςζφερε ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ ςτθν
εργαςία μασ. Είναι μόνο όςα μπορζςαμε να βροφμε. Μασ δίνει ζτςι τθν ευκαιρία να
«προκαλζςουμε» τισ ομάδεσ τθσ προςχολικισ ςε ζνα διαγωνιςμό: Να θχογραφιςουν
φμνουσ και τραγοφδια με τισ φωνζσ των παιδιϊν τουσ, να μασ φζρουν το ςχετικό
υλικό ςτο Κζντρο Νεότθτοσ και εμείσ να το ςυμπεριλάβουμε ςτο υλικό τθσ επόμενθσ
χρονιάσ.
Στο ςθμείο αυτό για πολλοςτι φορά να υπενκυμίςουμε ότι το Κζντρο Νεότθτοσ
τθσ Λ. Μθτροπόλεϊσ μασ διακζτει τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι
(ενθμερωμζνθ δανειςτικι βιβλιοκικθ με παιδικά κ.ά. βιβλία, Η/Υ, προτηζκτορα,
εκτυπωτι, ςυςκευι ψθφιακισ θχογράφθςθσ, παιχνίδια κ.ά.) για να υποςτθρίξει το
ζργο ςασ, ότ-αν οι κατθχθτζσ μασ το ηθτιςουν!
Ρολλά κα μποροφςε να γράψει κανείσ ωσ ειςαγωγικά ςε αυτό το βοικθμα. Δεν
είναι αλάνκαςτο. Αντίκετα, κα ςυναντιςετε πολλζσ ατζλειεσ και ςτο ςϊμα του
υλικοφ και ςτο φυλλάδιο για τα παιδιά. Είναι απλϊσ μια απόπειρα να καλυφκεί ζνα
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κενό ςτον χϊρο τθσ κατιχθςθσ ςτθν προςχολικι θλικία, αφοφ ελάχιςτα βοθκιματα
κυκλοφοροφν και πάντωσ όχι πλιρθ τα περιςςότερα. Με χαρά κα περιμζνουμε τισ
υποδείξεισ – προτάςεισ.
Επίτθδεσ αφιςαμε για το τζλοσ τθν εξομολογθτικι αναφορά: Το βοικθμα αυτό
κλείνει μζςα του άπειρεσ ϊρεσ δουλειάσ, με δυςκολίεσ πολλζσ και ανάμεςα ςε
πολλαπλζσ υποχρεϊςεισ. Σε κάκε βιμα του, από το ςχεδιαςμό μζχρι τθ ςυγγραφι
και τθν εικονογράφθςθ, είναι καρπόσ τθσ ςυνεργαςίασ του γράφοντοσ και τθσ
νθπιαγωγοφ κ. Ευμορφίασ Σωτθροποφλου, θ οποία διακόνθςε ωσ κατθχιτρια ςτθν
Λερά Μθτρόπολι μασ τα προθγοφμενα χρόνια με μεράκι, ηιλο πολφ και κυςιαςτικι
αγάπθ, δεν ζχει πάψει όμωσ να ςυνειςφζρει ουςιαςτικά, εξ αποςτάςεωσ ζςτω, ςτθν
κατθχθτικι εργαςία τθσ τοπικισ μασ Εκκλθςίασ, κάτι για το οποίο ολόκερμα τθν
ευχαριςτοφμε!
Ελπίηουμε ο Κεόσ να ευλογιςει τθν κατάκεςθ αυτισ τθσ βοθκθτικισ εργαςίασ
μασ και να ενδυναμϊνει όλουσ τουσ κατθχθτζσ και τισ κατθχιτριεσ ςτο πολφτιμο
ζργο τουσ!

Λευκάδα, 4 Οκτωβρίου 2012
Διάκονοσ Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ,
Διευκυντισ Κζντρου Νεότθτοσ Λ. Μθτροπόλεωσ

Πμ γναμμαημθηβώηηό μαξ

«Γίμαη μ Αιέλεξ θαη ηνώς μόκμ ιέλεηξ!»
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ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΓΠΜΟ 2012 – 2013
ΘΓΙΑΠΜΘΜΓΖΜ
ΝΑΖΔΖΗΩΚ ΟΡΚΠΞΜΦΖΩΚ
Ν Ξ Μ Ο  Μ Θ Ζ Η Ε Ο & Ν Ξ Ω Π Ε Ο Ο  Μ Θ Ζ Η Ε Ο Ε Θ Ζ Η Ζ Α Ο
ΙΕΚΑΟ

ΕΙΓΞ/ΚΖΑ
6-7/10/12

Μ

B

Η

Ξ

Π

Ζ

Ω

Μ
Ο

Κ

Μ νηζηόξ μαξ θαιεί θμκηά Πμο

20-21/10/12

Μ νηζηόξ αγαπάεη αθόμα θαη όζμοξ δεκ Πμκ αγαπμύκ! Μ Απόζημιμξ Ναύιμξ & ημ όναμα ηεξ
Δαμαζθμύ

27-28/10/12

10-11/11/12

Ξ

Μ

Μ

Ι

Ο

Νώξ αιιάδμοκ ηα ζπέδηά μαξ... Μ Θμοθάξ μ ηαηνόξ γίκεηαη Απόζημιμξ θαη Γοαγγειηζηήξ!
Δείπκμομε ηεκ αγάπε μαξ έμπναθηα! Μ Απόζημιμξ Νέηνμξ ακαζηαίκεη ηεκ Παβηζά!
Μ Θόγμξ ημο Θεμύ, όπςξ μ ζπόνμξ, πέθηεη ζηηξ ροπέξ μαξ. Απόζημιμξ Ζάθςβμξ, μ γημξ ημο
Αιθαίμο.

Ζ

Γ

Αγηαζμόξ – Ννώηε γκςνημία

13-14/10/12

3-4/11/12
Β

ΘΓΙΑΠΑ ΟΡΚΑΚΠΕΟΓΩΚ

17-18/11/12

Μ νηζηόξ μαξ βμεζάεη ζηηξ δοζθμιίεξ! Μ Απόζημιμξ Φίιηππμξ.

24-25/11/12

Μ Αιεζηκόξ Θεόξ θακενώκεηαη ζημκ εηδςιμιάηνε βαζηιηά! Μ Γοαγγειηζηήξ Ιαηζαίμξ

Δ

Β

1-2/12/12

Γ

Ξ

Έκαξ απιόξ ρανάξ ζα ρανεύεη… ροπέξ! Μ Απόζημιμξ Ακδνέαξ

Η

Ζ

8-9/12/12

Μ νηζηόξ δηαιέγεη αοημύξ πμο ζα Πμκ δηαθμκήζμοκ! Μ Απόζημιμξ Ιαηζίαξ

Γ

Μ

Ι
Ζ

15-16/12/12

Μ νηζηόξ γαιεκεύεη ηα θύμαηα! Ε πνμζεοπή

Ο

22-23/12/12

Έκαξ Απόζημιμξ, «αδειθόξ» ημο νηζημύ: Μ Άγημξ Ζάθςβμξ μ Αδειθόζεμξ

Α

12-13/1/13

Α

Ξ

Μ Απόζημιμξ Ενςδίςκαξ πεηνμημκεί ημκ Οςζίςκα πνώημ Γπίζθμπμ Θεοθάδαξ!

Κ

Ζ

19-20/1/13

Ιηα μηθμγέκεηα με ζενμή πίζηε: Μ Απόζημιμξ Πημόζεμξ, ε γηαγηά & ε μεηένα ημο

Μ

Μ

26-27/1/13

Μ Θεόξ μαξ πνμζηαηεύεη θη εθεί πμο δεκ ημ πενημέκμομε! Ε Αγία Ιανία ε Ιαγδαιεκή, ε

Ρ

Ο

Φ

2-3/2/13

Ιηα μιόθιενε μηθμγέκεηα θμκηά ζημκ νηζηό! Ε Αγία Θοδία ε Φηιηππεζία

Ξ

9-10/2/13

Έκα εοιμγεμέκμ δεογάνη: Μη Άγημη Αθύιαξ θαη Ννίζθηιια

Ζ

16-17/2/13

Μ άκζνςπμξ πμο πανεγμνεί: Μ Απόζημιμξ Βανκάβαξ

23-24/2/13

Μ νηζηόξ θαιεί θμκηά Πμο αθόμα θαη ημοξ αμανηςιμύξ! Αγία Φςηεηκή ε Οαμανείηηδα

Α

Γ
Β
Ξ

Μ

Μ

Ο

Ρ

Ιονμθόνμξ θαη Ζζαπόζημιμξ

Ι

2-3/3/13

Μ Άγημξ Ζςάκκεξ μ Θεμιόγμξ ακαδεηά ζηα βμοκά έκα μαζεηή ημο πμο έγηκε ιεζηήξ!

9-10/3/13

Μη Απόζημιμη Θαδδαίμξ & Οίμςκ μ Δειςηήξ δηδάζθμοκ όηη μ νηζηόξ
είκαη ηέιεημξ Θεόξ θαη ηέιεημξ άκζνςπμξ!

Α

16-17/3/13

Ξ
Π

Αθόμε θαη ηα ιείρακα ηςκ Αγίςκ μάξ μεηαδίδμοκ ηε άνε ημο Θεμύ!
Μ Απόζημιμξ Καζακαήι μ Βανζμιμμαίμξ.

Ζ
Μ
Ο

23-24/3/13

Ιαιώκμομε θαη θηιηώκμομε! Δομ αιεζηκμί θίιμη: μη Απόζημιμη Φίιηππμξ θαη Καζακαήι

30-31/3/13

Ζεναπμζημιή: μ νηζηόξ αγαπάεη ημοξ ακζνώπμοξ απ’ όια ηα Έζκε!
Μ Απόζημιμξ Νέηνμξ θαη ημ όναμα ημο Ημνκειίμο.

Α

Θ

Ν

6-7/4/13

Μ αγαπεμέκμξ Ιαζεηήξ πμο αθμιμύζεζε ημκ νηζηό ςξ ημκ Οηαονό: Άγημξ Ζςάκκεξ μ
Θεμιόγμξ

Ζ

Ξ

Μ

Ζ

13-14/4/13

Ο

Πη μπμνμύμε κα δεηάμε απ’ ημ Θεό; Μ Απόζημιμξ Ζάθςβμξ, μ γημξ ημο Δεβεδαίμο

20-21/4/13

Μ Γοαγγειηζηήξ με ημ ιημκηάνη: Μ Απόζημιμξ θαη Γοαγγειηζηήξ Ιάνθμξ

27-28/4/13

Μ νηζηόξ μαξ δείπκεη πώξ κα θμηκςκάμε! Μ Ιοζηηθόξ Δείπκμξ

11-12/5/13

Μ μαζεηήξ πμο ήζειε απμδείλεηξ γηα κα πηζηέρεη: Μ Απόζημιμξ Θςμάξ

18-19/5/13

Νενπαηώκηαξ με ημκ νηζηό πνμξ ημοξ Γμμαμύξ

25-26/5/13

Μ Θεόξ θςηίδεη ημοξ Απμζηόιμοξ με πύνηκεξ γιώζζεξ! Ε Νεκηεθμζηή

Ι
Α
Ϊ
Μ
Ο
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Οοκάκηεζε 1ε:
13 - 14 Μθηςβνίμο 2012

Ο Χοιρςόπ μάπ καλεί κξμςά Τξσ!
Η κλήρη ςχμ Μαθηςώμ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Χριςτόσ καλεί κοντά Του απλοφσ, κοινοφσ ανκρϊπουσ όπωσ εμείσ. Οι
περιςςότεροι Απόςτολοι ιταν ταπεινοί ψαράδεσ, αλλά θ χάρθ του Κεοφ τουσ
ζκανε ψαράδεσ ανκρϊπων.
 Ακολουκοφμε το Χριςτό όταν Τον αγαπάμε με όλθ μασ τθν ψυχι και ηοφμε
όπωσ μασ δείχνει Εκείνοσ.
 Μποροφμε να γίνουμε κι εμείσ μικροί Απόςτολοι: να μιλάμε ςτουσ άλλουσ
για το Χριςτό (ςτουσ φίλουσ μασ, ςτθν οικογζνειά μασ, ςτουσ ςυμμακθτζσ μασ κλπ)
και να τουσ δείχνουμε με τθ ηωι μασ τι ςθμαίνει να είςαι μακθτισ του Χριςτοφ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Μακθτισ
 Απόςτολοσ
 Καλϊ - κάλεςμα - κλιςθ

Ραιχνίδια:
Ο ιςτόσ τθσ αράχνθσ (παιχνίδι γνωριμίασ)
Κακόμαςτε όλοι ςε κφκλο. Ο κατθχθτισ παίρνει ςτα χζρια του 1 κουβάρι νιμα
και κρατϊντασ τθν άκρθ του, λζει το όνομά του και πετά το κουβάρι (ςυνεχίηει να
κρατά τθν άκρθ) ςε κάποιο παιδί. Εκείνο με τθ ςειρά του λζει το όνομά του, κρατά
με το δάχτυλό του το νιμα και πετάει το κουβάρι ςε κάποιο άλλο παιδί. Συνεχίηουμε
ϊςπου να ςυςτθκοφν όλα τα παιδιά και παίηουμε με τον ιςτό που ζχει ςχθματιςτεί
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από το νιμα. Μποροφμε αν κζλουμε να ξετυλίξουμε ανάποδα τον ιςτό και κάκε
παιδί να λζει το όνομα του επόμενου ϊςτε να γνωριςτοφν καλφτερα.

Το ψάρεμα
Ζνασ απ’ τθν παρζα γίνεται ψαράσ κι οι υπόλοιποι παριςτάνουνε τα ψάρια. Ο
ψαράσ ανεβαίνει πάνω ςε μια καρζκλα, κρατϊντασ ςτο χζρι ζνα καλάμι, απ’ το
οποίο κρζμεται ζνασ ςπάγκοσ μ’ ζνα ελκυςτικό δόλωμα (γλυκό, λουκοφμι κτλ.) κι
αρχίηει να περιφζρει το «αγκίςτρι» του μπροςτά από τθ μφτθ των ψαριϊν, χωρίσ
βζβαια να τουσ το δίνει και ςτο ςτόμα. Τα κακόμοιρα τα ψάρια καταβάλλουν
φιλότιμεσ προςπάκειεσ να χάψουν με το ςτόμα τουσ και μόνο το δόλωμα, γιατί δεν
επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςουν τα χζρια, τα οποία ζχουν πίςω ςτθν πλάτθ. Πταν
ςτο τζλοσ κάποιο «ψάρι» κατορκϊςει να χάψει το δόλωμα, αφοφ το μαςουλιςει,
παίρνει τθ κζςθ του ψαρά, ο οποίοσ απ’ τθ ςτιγμι εκείνθ μεταμορφϊνεται ςε ψάρι.

Ραντομίμα με διάφορα επαγγζλματα

Δραςτθριότθτεσ:
Φωτογραφίεσ:

Φωτογραφίηουμε

κάκε

παιδί

ξεχωριςτά.

(Κα

χρθςιμοποιιςουμε τισ φωτογραφίεσ ςε δραςτθριότθτα ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ).
Ρρόςκλθςθ: Το κάκε παιδί φτιάχνει μια πρόςκλθςθ για να τθ δϊςει ςτουσ
φίλουσ του, ϊςτε να ζρκουν κι αυτοί ςτο Κατθχθτικό.
Γραμματοκιβϊτιο – βλ. Ειςαγωγικό ςθμείωμα
Είμαι ο Αλζξθσ και τρϊω μόνο λζξεισ! – βλ. Ειςαγωγικό ςθμείωμα

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Μακαίνουμε να λζμε όλοι μαηί, όρκιοι, μπροςτά ςτο εικονοςτάςι τθσ
ςυντροφιάσ μασ ι μπροςτά ςτο τζμπλο του Ναοφ μασ τθν προςευχι πριν και
μετά τθ ςυνάντθςθ!

Φμνοσ:

Απόζημιμη Άγημη, πνεζβεύζαηε
ης ειεήμμκη Θεώ,
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ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Βαηζηηζέιμ
Οηναβόξ βειόκα γύνεοε μιά- μιά (2)
μέζα ζ’ έκα απονώκα βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
Ηη έκαξ θμοθόξ ημο έιεγε μιά- μιά (2)
ηεκ άθμοζα πμο εβνόκηα βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)

Ημοηζόξ ζημκ θάμπμ έηνεπε μιά- μιά (2)
κα θηάζεη θαβαιάνε βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
Ηη έκαξ μμογγόξ ημο έιεγε μιά- μιά (2)
πμο παξ βνε παιιεθάνη βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)

Νμιιά ρέμαηα είπαμε μιά μιά (2)
αξ πμύμε θαη μηα αιήζεηα βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
Μ θόθθμναξ εγέκκεζε μιά μιά (2)
θη έθακε θμιμθύζηα βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
Πα θμιμθύζηα είπακ κενό μιά μιά (2)
θαη ημ κενό βαηνάπηα βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)

Απ’ όια ηα πεημύμεκα μιά μιά (2)
μ γάηδανμξ μ’ ανέζεη βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
γηαηί έπεη αγγειηθή θςκή μιά μιά (2)
θαη δαπηοιίδη μέζε βαηζηηζέιμ- βαηζηηζό (2)
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Οοκάκηεζε 2ε:
20 - 21 Μθηςβνίμο 2012

Ο Χοιρςόπ αγαπάει
ακόμα και όρξσπ δεμ Τξμ αγαπξύμ!
Ο Απόρςξλξπ Παύλξπ & ςξ όοαμα ςηπ Δαμαρκξύ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Χριςτόσ αγαπάει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και τουσ κζλει κοντά Του. Δεν
κάλεςε μόνο τουσ δϊδεκα Μακθτζσ, ι όςουσ Τον γνϊριςαν από κοντά, αλλά
κζλθςε να καλζςει με ζνα καυμαςτό όραμα τον φοβερό Σαοφλ που κυνθγοφςε
τουσ χριςτιανοφσ.
 Ο Κεόσ φϊτιςε τθν ψυχι του Σαοφλ. Βαφτίςτθκε χριςτιανόσ και ονομάςτθκε
Ραφλοσ. Ζγινε ο μεγάλοσ Απόςτολοσ που μίλθςε για τον Χριςτό, περνϊντασ από
πολλοφσ κινδφνουσ, ςε όλο τον κόςμο. Ιρκε μάλιςτα και ςτθ Λευκάδα.

Λζξεισ - κλειδιά:
 «Σαοφλ, Σαοφλ τι με διϊκεισ;»
 Διωγμόσ
 Πραμα
 Καλϊ - κάλεςμα - κλιςθ

Ραιχνίδια:
Κυνθγθτό ςτο προαφλιο τθσ εκκλθςίασ
Τα παραγγζλματα
Είναι ζνα παιχνίδι που απαιτεί ταχφτθτα ςκζψθσ και ενζργειασ.
Ανεβαίνουμε ςε μια καρζκλα για να μασ ακοφνε όλοι καλά κι από ζναν
κατάλογο δίνουμε διάφορα απρόοπτα παραγγζλματα, τα οποία οι παίχτεσ πρζπει να
εκτελοφν όςο το δυνατόν πιο γριγορα. Πποιοσ ζρκει τελευταίοσ κάκε φορά ι
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υςτερεί απζναντι ςτουσ άλλουσ παίχτεσ, βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Κερδίηει όποιοσ
ςυνεχίηει να εκτελεί τα παραγγζλματά μασ ςωςτά μζχρι το τζλοσ.
Δίνουμε μερικά παραραδείγματα παραγγελμάτων:
1. Βγάλτε το μπουφάν ςασ, αφιςτε ς’ αυτό εδϊ το τραπζηι, τρζξτε ςτον απζναντι τοίχο,
γυρίςτε και ξαναφορζςτε το. (Ο τελευταίοσ χάνει).
2. Κυλιςτε αυτι τθ μπάλα όςο μπορείτε μακρφτερα. (Ο τελευταίοσ ςτθν απόςταςθ χάνει).
3. Ράρτε μζςα απ’ αυτό το κουτί 5 φαςόλια ο κακζνασ. (Στο κουτί αυτό ζχουμε βάλει τόςεσ
πεντάδεσ φαςόλια, όςοι είναι οι παίχτεσ, αλλά ζνα λιγότερο. Πποιοσ ςτο τζλοσ βρεκεί με 4
φαςόλια, χάνει).
4. Ρείτε μου 3 φαγθτά που να αρχίηουν από «κ». (Ο τελευταίοσ χάνει).
5. Τραβιξτε ο κακζνασ το αυτί του άλλου. (Ο τελευταίοσ που δεν μπόρεςε χάνει).
6. Φζρτε μου ο κακζνασ το πιο μικρό αντικείμενο που υπάρχει μζςα ςτο δωμάτιο. (Πποιοσ
φζρει το μεγαλφτερο ι μείνει ο τελευταίοσ χάνει).
7. Κάνετε μια κωλοτοφμπα, τρζξτε ζτςι ςτον απζναντι τοίχο και γυρίςτε. (Ο τελευταίοσ χάνει).
8. Φάτε από ζνα παξιμαδάκι απ’ αυτά που ζχω μζςα ςτθ ςακοφλα κι ζπειτα ελάτε μπροςτά
μου και ςφυρίξτε. (Ο τελευταίοσ χάνει).
9. Αναπθδιςτε επί τόπου όςο πιο ψθλά μπορείτε! (Αυτόσ που αναπιδθςε πιο χαμθλά χάνει).
10. Φωνάξτε όςο πιο δυνατά μπορείτε! (Αυτόσ που φϊναξε λιγότερο χάνει! Πμωσ ζχουμε
εξαςφαλίςει ζνα εντυπωςιακό φινάλε ςτο παιχνίδι μασ!)

Το ιππικό
Το κάκε παιδί παριςτάνει ζνα άλογο και ολόκλθρθ θ καταςκινωςθ το ιππικό.
Με το ςφνκθμα του αρχθγοφ: «Το ιππικό τρζχει ςτο δρόμο», οι παίχτεσ
αρχίηουν να χτυποφν τα γόνατα με τισ παλάμεσ τουσ, αργά ςτθν αρχι και πιο
γριγορα ςτθ ςυνζχεια.
Πταν πει: «Το ιππικό περνάει τθ γζφυρα», όλοι χτυποφν ελαφρά τισ γροκιζσ
ςτο ςτικοσ τουσ. «Στθ λάςπθ» δζνουν μεταξφ τουσ τα δάχτυλα των χεριϊν τουσ και
χτυποφν τισ παλάμεσ τουσ. Πταν «το ιππικό περάςει από ζνα λιβάδι με ςτάχυα» τότε
οι παίχτεσ τρίβουν τισ παλάμεσ τουσ. Στα «εμπόδια» (μικρά ι μεγάλα) φωνάηουν ζνα
μικρό ι μεγάλο «ωπ!», ςθκϊνοντασ τα χζρια ψθλά και κατεβάηοντάσ τα φςτερα, ςαν
να πθδοφν εμπόδιο. Στθ ςυνζχεια το ιππικό παίρνει το δρόμο τθσ επιςτροφισ, οπότε
περνοφν απ’ όλα αυτά με τθν αντίςτροφθ ςειρά.
Δραςτθριότθτεσ:
Επιτραπζηιο παιχνίδι:
«Συνάντθςθ ςτθ ϊμθ με τον Απόςτολο Ραφλο»
Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ζχει καλζςει τρεισ μακθτζσ του να τον ςυναντιςουν ςτθ
ϊμθ. Ο κακζνασ ξεκινάει από διαφορετικό ςθμείο του κόςμου και ακολουκοφν
όλοι μια διαδρομι με είκοςι ςθμεία (κυκλάκια πάνω ςτο χάρτθ). Κάκε φορά
ρίχνουν το ηάρι και προχωροφν όςα κυκλάκια δείξει ο αρικμόσ. Αν πζςουν ςε
κόκκινο κυκλάκι, επιςτρζφουν ςτθν αρχι τθσ διαδρομισ τουσ και προςπακοφν
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ξανά. Κερδίηει όποιοσ φτάςει πρϊτοσ ςτθ ϊμθ! (βλ. ταμπλϊ ςε επόμενθ
ςελίδα)

Καράβι: Σχεδιάηουμε ςε χαρτόνι κάνςον ζνα καράβι και αφοφ το κόψουμε, το
ςτολίηουμε με τισ φωτογραφίεσ των παιδιϊν που είχαμε τραβιξει ςτθν
προθγοφμενθ ςυνάντθςθ.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Μακαίνουμε να κάνουμε ςωςτά το ςθμείο του Σταυροφ!
(Αυτι τθ φορά, μόνο τισ κινιςεισ! Τθν ερμθνεία κα κάνουμε αργότερα!)

Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε Ναύιε,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Ννμζέπεηε!
Ννμζέπεηε μαηάθηα ηη θμηηάηε. (2)

Ννμζέπεηε πενάθηα ηη θναηάηε. (2)

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

πνμζέπεηε μαηάθηα ηη θμηηάηε.

πνμζέπεηε πενάθηα ηη θναηάηε.

Ννμζέπεηε αοηάθηα ηη αθμύηε. (2)

Ννμζέπεηε πμδανάθηα πμο ζα πάηε. (2)

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

πνμζέπεηε αοηάθηα ηη αθμύηε.

πνμζέπεηε πμδανάθηα πμο ζα πάηε.

Ννμζέπεηε πεηιάθηα ηη ζα πείηε. (2)

Ννόζεπε μηθνή θανδμύια ηη πηζηεύεηξ. (2)

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

Μ Θεόξ είκαη εθεί θη όια ηα παναηενεί,

πνμζέπεηε πεηιάθηα ηη ζα πείηε.

πνόζεπε μηθνή θανδμύια ηη πηζηεύεηξ.

με ςξμ Απόρςξλξ ςχμ Εθμώμ!

Σσμάμςηρη
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Οοκάκηεζε 3ε:
27 - 28 Μθηςβνίμο 2012

Πώπ αλλάζξσμ ςα ρυέδιά μαπ...
Ο Λξσκάπ ξ ιαςοόπ
γίμεςαι Απόρςξλξπ και Εσαγγελιρςήπ!
Βαςικά ςθμεία:
 Εκτόσ από τουσ απλοϊκοφσ και αγράμματουσ ψαράδεσ, ο Χριςτόσ κάλεςε να
υπθρετιςουν τθν Εκκλθςία και ανκρϊπουσ μορφωμζνουσ, όπωσ ο γιατρόσ
Λουκάσ.
 Ο Λουκάσ ακολοφκθςε ςαν γιατρόσ τον Απόςτολο Ραφλο, ο οποίοσ ιταν
φιλάςκενοσ. Πμωσ βοικθςε πολφ ςτο ζργο του κθρφγματοσ, παρά τισ δοκιμαςίεσ
που πζραςε μαηί με τον Απόςτολο Ραφλο, αλλά προςζφερε ακόμθ δφο πολφ
ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Εκκλθςία: 1. Ιταν ο πρϊτοσ αγιογράφοσ. Ηωγράφιςε
περίπου 70 εικόνεσ τθσ Ραναγίασ, από τισ οποίεσ μάλιςτα τισ τρεισ είδε και
ευλόγθςε θ ίδια θ Κεοτόκοσ. 2. Ζγραψε δφο από τα βιβλία τισ Καινισ Διακικθσ: το
κατά Λουκάν ιερό Ευαγγζλιο και οι Ρράξεισ των Αποςτόλων.
 Είναι καλό να ςπουδάηουμε, να μορφωνόμαςτε και να αποκτοφμε γνϊςεισ,
τισ οποίεσ όμωσ να τισ χρθςιμοποιοφμε προσ δόξαν Κεοφ και για το καλό των
άλλων ανκρϊπων (π.χ. Άγιοι Ανάργυροι: κεράπευαν δωρεάν).

Λζξεισ - κλειδιά:
 Κεοτόκοσ
 Αγιογράφοσ
 Καινι Διακικθ
 Ευαγγζλιο - Ευαγγελιςτισ
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Ραιχνίδια:
Γράμματα ςτθ ςειρά
Γράφουμε ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι τθ λζξθ «ΛΟΥΚΑΣ», για να τθ βλζπουν όλοι.
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Σε κακεμία δίνουμε ανακατεμμζνα τα γράμματα
τθσ λζξθσ και τουσ ηθτάμε να τα βάλουν ςτθ ςωςτι ςειρά. Κερδίηει θ ομάδα που κα
τελειϊςει πρϊτθ.

Memory με εικόνεσ τθσ Ραναγίασ
Βλ. κάρτεσ ςε επόμενθ ςελίδα! Φωτοτυπιςτε τισ επί δφο, κόψτε τισ και
χρθςιμοποιιςτε τισ για το παιχνίδι!

Δραςτθριότθτεσ:

Κζατρο ςκιϊν: «Ο Καραγκιόηθσ γιατρόσ»
Ετοιμαηόμαςτε, αν μποροφμε, να παίξουμε τθν παράςταςθ (το ςενάριο
κυκλοφορεί ςε βιβλίο από τισ εκδ. Άγκυρα). Εναλλακτικά δίνουμε ςτα παιδιά
φιγοφρεσ του ελλθνικοφ κεάτρου ςκιϊν ςε χαρτονάκι να χρωματίςουν και να
κόψουν (κα τισ ενϊςουμε με διπλόκαρφα), ενϊ ακοφμε ςε cd τθν παράςταςθ του
Ευγζνιου Σπακάρθ «Ο Καραγκιόηθσ γιατρόσ».
Σθμείωςθ: Αξίηει να προβάλλουμε το κζατρο ςκιϊν, αφοφ είναι βαςικι
παραδοςιακι μορφι ψυχαγωγίασ του λαοφ μασ. Σιμερα δυςτυχϊσ τα περιςςότερα
παιδιά δεν γνωρίηουν τον Καραγκιόηθ... Για περιςςότερεσ ιδζεσ, βλ. Νίκθ Κάντηου –
Φυλλιϊ Νικολοφδθ, Το ςεντοφκι του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. 10 + 1 κεματικζσ
προςεγγίςεισ για το νθπιαγωγείο, εκδ. Δίπτυχο, 2009.

Κολλάμε όλοι μαηί χάρτινεσ εικόνεσ ςε ξφλο!
Απαραίτθτα υλικά:
Εικόνεσ χάρτινεσ
Κομμάτια ξφλου ςε ίδιο μζγεκοσ (μελαμίνθ, κόντρα πλακζ, ξυλοτζξ καλάςςθσ κ.ά.) ι
ακανόνιςτου ςχιματοσ (φζτεσ από κορμοφσ δζντρων)
Ατλακόλ ι άλλθ κόλλα
Ρινζλο
Ρλαςτικό χρϊμα (κόκκινο κεραμιδί, μαφρο κ.ά.)
Ρλαςτικό ςφουγγάρι
Χάρακασ - μολφβι
Κρεμαςτθράκια και μικρζσ πρόκεσ
Σφυρί
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Βιμα 1ο: Με το ςφουγγάρι άπλωςε το χρϊμα ςτο ξφλο και ςτζγνωςζ το. (Βάλε χρϊμα
και ςτθν μπροςτά όψθ ςε πλάτοσ 2 εκ.).
Βιμα 2ο: Με τον χάρακα και το μολφβι βρεσ το μζςον τθσ πίςω όψθσ του ξφλου.
Κάρφωςε το κρεμαςτθράκι.
Βιμα 3ο: Με το πινζλο άπλωςε καλά τθν ατλακόλ ςτθν μπροςτά όψθ του ξφλου.
Βιμα 4ο: Κόλλθςε τθν εικόνα προςεκτικά.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Φτιάχνουμε το εικονοςτάςι τθσ ςυντροφιάσ μασ με τισ εικόνεσ των παιδιϊν
ςε ζναν τοίχο τθσ αίκουςάσ μασ.
Φμνοσ:

Άιαια ηα πείιε ηςκ αζεβώκ,
ηςκ με πνμζθοκμύκηςκ
ηεκ Γηθόκα ζμο ηεκ ζεπηήκ,
ηεκ ηζημνεζείζακ
οπό ημο Απμζηόιμο
Θμοθά ηενςηάημο
ηεκ Μδεγήηνηακ.
Τραγοφδι:

Ηάης ζημ γηαιό
Ηάης ζημ γηαιό, θάης ζημ πενηγηάιη,

Ηάης ζημ γηαιό, θάης ζημ πενηγηάιη,

θάπμημξ πάηεζε ημο ρύιιμο ημ πμδάνη.

έηνελε μ γηαηνόξ κα γηάκεη ημ πμδάνη.

Βάδεη μ ρύιιμξ μηα θςκή

«Ηαιεμένα θον – γηαηνέ,

ημ πμδάνη μμο πμκεί,

θάζηζε ζημκ θακαπέ

ζύνηε θένηε ημ γηαηνό,

κα μαξ πεηξ μηα ζοκηαγή

κα γηαηνέρεη ημ θαθό.

γηα ημο ρύιιμο ηεκ πιεγή».
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ΜΔΕΓΕΠΞΖΑ

ΞΜΔΜΚ ΠΜ ΑΙΑΞΑΚΠΜΚ

ΦΑΚΓΞΩΙΓΚΕ

ΔΩΜΔΜΜΟ ΝΕΓΕ

ΠΜΡ ΑΗΑΘΖΟΠΜΡ

ΓΘΡΗΜΦΖΘΜΡΟΑ

ΝΘΑΠΡΠΓΞΑ ΠΩΚ ΜΡΞΑΚΩΚ

ΓΓΞΜΚΠΖΟΟΑ
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Οοκάκηεζε 4ε:
3 – 4 Κμεμβνίμο 2012

Δείυμξσμε ςημ αγάπη μαπ έμποακςα!
Ο Απόρςξλξπ Πέςοξπ αμαρςαίμει ςημ Ταβιθά!

Βαςικά ςθμεία:
 Ο Ρζτροσ, αν και ο κορυφαίοσ Μακθτισ του Χριςτοφ, ςτθ δφςκολθ ςτιγμι
τθσ προδοςίασ, που ο Χριςτόσ κα οδθγοφνταν ςτο Σταυρό, Τον αρνικθκε τρεισ
φορζσ. Πμωσ μετάνιωςε ειλικρινά και ζκλαψε πικρά. Ο Χριςτόσ τον ςυγχϊρεςε και
μετά τθν Ανάςταςι Του, τον κάλεςε πάλι κοντά Του και του ζδωςε τθν εντολι να
ποιμάνει τα «λογικά πρόβατά» Του.
 Ο Ρζτροσ αγαποφςε πάρα πολφ τον Χριςτό. Ιταν απόλυτα ςίγουροσ ότι
Αυτόσ που ζβλεπε μπροςτά του, ο Δάςκαλόσ του, ιταν ο ίδιοσ ο Κεόσ. Πταν ο
Χριςτόσ ρϊτθςε τουσ Μακθτζσ Του ποιοσ νομίηουν ότι είναι, μόνο ο Ρζτροσ –που
λεγόταν ακόμθ Σίμων- ομολόγθςε με κάρροσ: «Είςαι ο Χριςτόσ, ο Υιόσ του
ηωντανοφ Κεοφ!» Τότε ο Χριςτόσ του είπε: «Ευλογθμζνοσ να είςαι, Σίμωνα, γιε του
Λωνά! Από ςιμερα κα λζγεται Ρζτροσ και πάνω ς’ αυτι τθν πζτρα κα χτίςω τθν
Εκκλθςία μου!»
 Ρολλοί ςυνάνκρωποί μασ ηουν φτωχικά και με δυςκολία: δεν ζχουν
χριματα αρκετά για να αγοράςουν φαγθτό, φάρμακα, ροφχα, παιχνίδια και άλλα.
Θ Αγία Ταβικά τζτοιουσ ανκρϊπουσ βοθκοφςε. Για παράδειγμα, ζδινε ελεθμοςφνθ
ςε χιρεσ (γυναίκεσ που είχε πεκάνει ο άντρασ τουσ). Τουσ ζφτιαχνε ροφχα για να
ντυκοφν και τουσ τα χάριηε! Οι γυναίκεσ αυτζσ, γεμάτεσ ευγνωμοςφνθ, όταν μπικε
ο Απόςτολοσ Ρζτροσ ςτο ςπίτι τθσ νεκρισ Ταβικά, του ζδειχναν τα ροφχα που τουσ
είχε χαρίςει!
 Μποροφμε κι εμείσ να μιμθκοφμε τθν Αγία Ταβικά και να βοθκάμε τουσ
ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ. Μποροφμε να μοιραηόμαςτε τα παιχνίδια μασ, τα
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βιβλία μασ, χριματα από το χαρτηιλίκι μασ, για να μποροφν να χαίρονται κι άλλα
παιδιά εκτόσ από εμάσ. Κι αν δεν μασ περιςςεφουν χριματα ι άλλα υλικά αγακά,
τουλάχιςτον να τουσ κυμόμαςτε ςτθν προςευχι μασ και να ηθτάμε από τον Κεό να
τουσ βοθκάει.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Άρνθςθ – Μετάνοια
 Φτϊχεια
 Ελεθμοςφνθ
 Ανάςταςθ
 Σίμων Ρζτροσ
 Ευγνωμοςφνθ

Ραιχνίδια:
«Ο αρχθγόσ λζει...» (“Simon says”)
Ο κατθχθτισ δίνει διάφορα παραγγζλματα. Οι παίχτεσ οφείλουν να υπακοφςουν
και να τα εκτελζςουν μόνο αν πει προθγουμζνωσ: «Ο αρχθγόσ λζει…». Ρ.χ. «Ο
αρχθγόσ λζει να κακίςετε όλοι κάτω». Αν κάποιοσ υπακοφςει χωρίσ να ζχει πει ο
αρχθγόσ τθ φράςθ αυτι (π.χ. αν πει μόνο «Κακίςτε όλοι κάτω»), βγαίνει από το
παιχνίδι.
Σβινω τα γράμματα
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε δυο ομάδεσ. Κάκε ομάδα παίρνει μπροςτά τθσ ζνα
κομμάτι χαρτί. Σε ζνα χαρτόνι γράφουμε τισ λζξεισ ΤΑΒΛΚΑ και ΡΕΤΟΣ. Θ μία ομάδα
γράφει ςτο χαρτί τθσ τθ μία λζξθ και θ δεφτερθ τθν άλλθ. Από ζνα ςακκουλάκι
βγάηουμε ζνα –ζνα καρτελάκια με τα γράμματα του αλφαβιτου (βλ. ςε επόμενθ
ςελίδα). Τραβάμε ζνα καρτελάκι και δείχνουμε το γράμμα ςτουσ παίχτεσ. Οι ομάδεσ
το διαγράφουν από τθ λζξθ τουσ. Νικιτρια είναι όποια ομάδα ςβιςει τα γράμματα
των λζξεων πρϊτθ. Αν κάποιο γράμμα υπάρχει περιςςότερεσ φορζσ μζςα ςτθ λζξθ,
διαγράφονται όλα τα ίδια γράμματα!
Δραςτθριότθτεσ:
Επιςκεπτόμαςτε ζνα φιλανκρωπικό ίδρυμα, π.χ. το Γθροκομείο τθσ Λ.
Μθτροπόλεϊσ μασ και προςφζρουμε γλυκά ι άλλα είδθ ι ηωγραφιζσ των παιδιϊν.
(Ζχουμε ενθμερϊςει τουσ γονείσ από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ αν κζλουν να
ςυνοδζψουν κι αυτοί τα παιδιά, φζρνοντασ και τισ δικζσ τουσ προςφορζσ).
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Καταςκευι: Με ψθφιδωτό (πολφχρωμα κομμζνα χρωματιςτά χαρτάκια) ι
όςπρια χτίηουμε μια εκκλθςία πάνω ςτο βράχο! (βλ. ςχζδιο ςε επόμενθ ςελίδα)
Μυςτικόσ Δείπνοσ – βλ. Ειςαγωγικό ςθμείωμα

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Μακαίνουμε και ψζλνουμε όλοι μαηί το «Ρλοφςιοι επτϊχευςαν...» πριν
πάρουμε το κζραςμά μασ!
Κυμόμαςτε τθν ιςτορία του πολλαπλαςιαςμοφ των πζντε άρτων! (Μτκ. 14,13-23)
Μ πμνηαζμόξ ηςκ 5.000
Ηάπμηε μ νηζηόξ μηιμύζε ζηα
πιήζε

ηςκ

ακζνώπςκ

πμο

Πμκ

αθμιμοζμύζακ. Γίδε πμιύκ θόζμμ,
ημοξ ζπιαπκίζηεθε θαη γηάηνερε ημοξ
αννώζημοξ ημοξ.
Όηακ

έπεζε

ημ

δεηιηκό,

ημκ

πιεζίαζακ μη μαζεηέξ ημο θαη ημο
είπακ: «Μ ηόπμξ είκαη ενεμηθόξ θαη ε
ώνα πηα πεναζμέκε. Δηώλε ημκ θόζμμ,
γηα κα πάκε ζηα πςνηά, γηα κ’ αγμνάζμοκ θαγεηά κα θάκε».
Μ Ζεζμύξ όμςξ ημοξ είπε: «Δεκ οπάνπεη ιόγμξ κα θύγμοκ, δώζηε ημοξ εζείξ κα
θάκε». Ηη αοημί ημο ιέκε: «Δεκ έπμομε εδώ πανά πέκηε ρςμηά θαη δοό ράνηα». Ηη
αοηόξ είπε: «Φένηε μμύ ηα εδώ».
Ηη αθμύ πνόζηαλε ημκ θόζμμ κα θαζίζεη γηα θαγεηό πάκς ζημ πμνηάνη, πήνε ηα
πέκηε ρςμηά θαη ηα δύμ ράνηα, έζηνερε ημ βιέμμα ημο ζημκ μονακό, ηα εοιόγεζε,
έθμρε ηα ρςμηά ζε θμμμάηηα θαη ηα έδςζε ζημοξ μαζεηέξ, θη μη μαζεηέξ ζημ πιήζμξ.
Έθαγακ όιμη θαη πόνηαζακ. Ηαη μάδερακ ηα πενηζζεύμαηα από ηα θμμμάηηα, δώδεθα
θμθίκηα γεμάηα.
Αοημί πμο έθαγακ ήηακ πενίπμο πέκηε πηιηάδεξ άκηνεξ, πςνίξ ηηξ γοκαίθεξ θαη ηα
παηδηά. Αοηό ημ ζαομαζηό γεγμκόξ από ηε δςή ημο νηζημύ μαξ ημ ζομόμαζηε θάζε
θμνά πμο πνμζθένμομε ηεκ «Ανημθιαζία» (πέκηε άνημοξ) ζημ πακεγύνη ημο Αγίμο
ηεξ Γκμνίαξ μαξ.

Φμνοσ:

Νιμύζημη επηώπεοζακ θαη επείκαζακ,
μη δε εθδεημύκηεξ ημκ Ηύνημκ
μοθ ειαηηςζήζμκηαη πακηόξ αγαζμύ.
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Τραγοφδι:

ανά ζηα μάηηα πμο δαθνύδμοκ
ανά ζηα μάηηα πμο δαθνύδμοκ

ανά ζηα πένηα πμο ζε κηύκμοκ

γηα θάπμημκ άιιμκ πμο πμκά,

μηθνά παηδηά θαη μνθακά,

γηαηί ηα μάηηα αοηά ζα δμύκε

γηαηί ηα πένηα αοηά ζα γίκμοκ

ημο Ναναδείζμο η’ αγαζά.

θηενά γηα κα πεημύκ ρειά.

ανά ζημ ζηόμα πμο ζε ιέγεη

ανά ζηα πόδηα πμο θνμκηίδμοκ

ιόγηα πανήγμνα γιοθά,

γηα ηεκ αγάπε ημο νηζημύ,

γηαηί ημ ζηόμα αοηό ζα ράιιεη

γηαηί αοηά ζα ζ’ μδεγήζμοκ

με ημοξ αγγέιμοξ «ςζακκά!».

ζηε Βαζηιεία η’ μονακμύ.

ανά ζη’ αοηηά όπμο αθμύκε

ανά ζημ ζπίηη πμο ακμίγεη

ημ ζείμ Θόγμ ημο Θεμύ,

ηεκ πόνηα ζημκ πεναζηηθό,

γηαηί η’ αοηηά αοηά ζ’ αθμύζμοκ

γηαηί ε πόνηα αοηή ακμίγεη

ηηξ ζάιπηγγεξ ημο μονακμύ.

ζηεκ Νακαγηά θαη ζημ νηζηό.
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Οοκάκηεζε 5ε:
10 - 11 Κμεμβνίμο 2012

Ο Λόγξπ ςξσ Θεξύ,
όπχπ o ρπόοξπ, πέτςει ρςιπ φσυέπ μαπ!
Απόρςξλξπ Ιάκχβξπ, ξ γιξπ ςξσ Αλταίξσ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ Λάκωβοσ ο γιοσ του Αλφαίου, όπωσ όλοι οι μακθτζσ του
Χριςτοφ, ταξίδεψε ςε πολλά μζρθ για να μιλιςει ςτουσ ανκρϊπουσ για τον
αλθκινό Κεό.
 Ππωσ ο καλόσ γεωργόσ ρίχνει το ςπόρο ςτο χωράφι, ζτςι κι οι μακθτζσ του
χριςτοφ φφτευαν ςτισ καρδιζσ των ανκρϊπων το Λόγο του Κεοφ. Ο καλόσ γεωργόσ
όμωσ δεν αφινει τον ςπόρο ςτθν τφχθ του. Τον καλλιεργεί, ξεριηϊνει τα ηιηάνια
που φυτρϊνουν γφρω του, τον ποτίηει τον φροντίηει. Οι Απόςτολοι νοιάηονταν Για
τισ ψυχζσ των ανκρϊπων. Τουσ μιλοφςαν ςυνεχϊσ για τον Χριςτό, τουσ
προφφλαςςαν από τθν αμαρτία, τουσ καλοφςαν ςτθν Εκκλθςία να κοινωνοφν
ςυχνά και να ςυμμετζχουν ςε όλα τα ιερά μυςτιρια και παρακολουκοφςαν τθν
πρόοδό τουσ.
 Ο Χριςτόσ μιλϊντασ κάποτε ςτουσ μακθτζσ του, τουσ είπε τθν παραβολι του
ςπορζα:
Θ παραβολι του Σπορζα
Πταν ςυγκεντρϊκθκε κοντά ςτον Λθςοφ πολφσ κόςμοσ από διάφορεσ πόλεισ,
τουσ είπε αυτι τθν παραβολι: «Βγικε ο ςποριάσ για να ςπείρει το ςπόρο του· κακϊσ
ζςπερνε, μερικοί ςπόροι ζπεςαν ςτο δρόμο, όπου καταπατικθκαν και τουσ ζφαγαν
τα πουλιά. Άλλοι ζπεςαν ςτισ πζτρεσ και, όταν φφτρωςαν, ξεράκθκαν, γιατί δεν είχε
υγραςία. Άλλοι ςπόροι ζπεςαν ανάμεςα ςε αγκάκια και, όταν αυτά φφτρωςαν μαηί
τουσ, τουσ ζπνιξαν. Άλλοι όμωσ ζπεςαν ςτο γόνιμο ζδαφοσ, φφτρωςαν κι ζδωςαν
καρπό εκατό φορζσ περιςςότερο. Αφοφ τα είπε όλα αυτά, πρόςκεςε με ζμφαςθ:
«Πποιοσ ζχει αυτιά για ν' ακοφει ασ τα ακοφει».
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0ι μακθτζσ του τότε τον ρωτοφςαν: «Τι ςθμαίνει θ παραβολι αυτι;»
Εκείνοσ τουσ απάντθςε: «Σ' εςάσ ζδωςε ο Κεόσ να γνωρίςετε τα μυςτιρια τθσ
βαςιλείασ του Κεοφ, ενϊ ςτουσ υπολοίπουσ αυτά δίνονται με παραβολζσ, ϊςτε να
κοιτάηουν και να μθ βλζπουν και ν' ακοφνε αλλά να μθν καταλαβαίνουν. Θ
παραβολι αυτι ςθμαίνει το εξισ: Ο ςπόροσ είναι ο λόγοσ του κεοφ. Οι ςπόροι που
ζπεςαν ςτο δρόμο είναι εκείνοι που άκουςαν το λόγο του Κεοφ, ζρχεται όμωσ
φςτερα ο διάβολοσ και τον παίρνει απ' τισ καρδιζσ τουσ, για να μθν πιςτζψουν και
ςωκοφν. Οι ςπόροι που ζπεςαν ςτο πετρϊδεσ ζδαφοσ είναι εκείνοι που, όταν
ακοφςουν το λόγο, τον δζχονται με χαρά, δεν ζχουν όμωσ ρίηα- γι’ αυτό πιςτεφουν
για λίγο διάςτθμα και, όταν ζρκει ο καιρόσ τθσ δοκιμαςίασ απομακρφνονται. Αυτοί
που ζπεςαν ςτ' αγκάκια είναι εκείνοι που άκουςαν το λόγο, ςυμπορεφονται όμωσ με
τισ φροντίδεσ, με τον πλοφτο και θσ απολαφςεισ τθσ ηωισ, πνίγονται απ' αυτά και δεν
καρποφοροφν. Με το ςπόρο που ζπεςε ςτο γόνιμο ζδαφοσ εννοοφνται όςοι
άκουςαν το λόγο με καλι και αγακι καρδιά, τον φυλάνε μζςα τουσ και
καρποφοροφν με υπομονι».
Λζξεισ - κλειδιά:
 Ραραβολι
 Σπορζασ - ςπορά - ςπόροσ
 Λόγοσ του Κεοφ - κιρυγμα
 Μυςτιρια
 Αμαρτία

Ραιχνίδια:
Memory: Από το ςπόρο ςτο ςιτάρι και το πρόςφορο!
Βλ. κάρτεσ ςε επόμενθ ςελίδα! Φωτοτυπιςτε τισ επί δφο, κόψτε τισ και
χρθςιμοποιιςτε τισ για το παιχνίδι!
Εικονογράφθςθ: Ρερςεφόνθ Ρολυδεφκθ.

Δραςτθριότθτεσ:
Φυτεφουμε ςπόρουσ από λουλοφδια τθσ εποχισ αυτισ ςε ατομικά
γλαςτράκια ι κεςεδάκια για κάκε παιδί. Τα ποτίηουν/με τακτικά και όταν
φυτρϊςουν κα τα μεταφυτεφςουμε. Εναλλακτικά, κάκε παιδί παίρνει το γλαςτράκι
ςτο ςπίτι του.
Ενθμερϊνουμε τουσ γονείσ μασ για το φφτεμα με ζνα φυλλάδιο – βλ. ςε
επόμενθ ςελίδα.
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Ξεχωρίηουμε τουσ διαφορετικοφσ ςπόρουσ από όςπρια και διάφορα φυτά ςε
ομάδεσ!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Φτιάχνουμε κόλυβα για κάποιον Άγιο που γιορτάηει!
ΚΟΛΥΒΑ ΚΕΚΟΛΜΘΜΕΝΩΝ
Στα Μνθμόςυνα (προςευχζσ και δειςεισ για τθν ανάπαυςθ του κεκοιμθμζνου – νεκροφ
που τελοφνται 3, 9, 40 θμζρεσ, αλλά και 6 ι 9 μινεσ και 1 ζτοσ μετά τθν κοίμθςι-κάνατό
του) πθγαίνουμε ςτθν εκκλθςία τα κόλλυβα. Είναι ςπόροι ςιταριοφ βραςμζνοι και μασ
κυμίηουν ότι, όπωσ ο ςπόροσ πζφτει ςτθ γθ και φυτρϊνει, για να βγει το ςιτάρι, ζτςι και οι
νεκροί κάποια θμζρα που κα πει ο Χριςτόσ κα αναςτθκοφν! Ανακατεφουμε τουσ ςπόρουσ
και με άλλουσ καρποφσ, τουσ καλφπτουμε με ηάχαρθ και τουσ βάηουμε ςε ζνα δίςκο.
ΚΟΛΥΒΑ ΕΟΤΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΓΛΩΝ
Εκτόσ από τα κόλλυβα των μνθμοςφνων, υπάρχουν και τα εορταςτικά, εκείνα που
βράηονται κατά τθν θμζρα που θ Εκκλθςία τιμά τθ μνιμθ κάποιου αγίου. Τα εορταςτικά
κόλλυβα των αγίων παραςκευάηονται από βραςμζνο ςιτάρι ςτο οποίο προςτίκενται και
άλλοι ςπόροι και καρποί όπωσ ρόδι, καρφδι, αμφγδαλο, ςθςάμι, φουντοφκι κ.λπ. Είναι
γνωςτό το ζκιμο να ρίχνουν κόλλυβα ςτθ κάλαςςα κατά τθν θμζρα του Αγ. Νικολάου, για
να ςταματά τισ τρικυμίεσ. Στο Άγιο Προσ μάλιςτα υπάρχουν οι λεγόμενοι «κολλυβάδεσ»
μοναχοί, οι οποίοι ζχουν ςαν εργόχειρο να διακοςμοφν τα κόλλυβα με χρωματιςτι ηάχαρθ
πραγματικά αγιογραφϊντασ τθ μορφι του εορταηομζνου αγίου.
Μια ςυνταγι για Κόλλυβα
Υλικά:
ςιτάρι
φρυγανιά τριμμζνθ
ςταφίδεσ ξανκζσ
καρφδι τριμμζνο
φουντοφκι τριμμζνο
αμφγδαλο τριμμζνο
ςουςάμι καβουρδιςμζνο
ηάχαρθ άχνθ
κανζλλα κοπανιςμζνθ
λίγο αλάτι
ρόδι (προαιρετικά)
Αποβραδίσ πλζνομε το ςιτάρι και το βάηομε ςτθ φωτιά με κρφο νερό και λίγο αλάτι. Το
βράηομε 10 λεπτά και μετά το κατεβάηομε από τθ φωτιά. Το ςκεπάηομε με μια κουβζρτα
καλά και το τοποκετοφμε ςε κερμό μζροσ (δίπλα ςε ςόμπα ι ςτόφα, καλοριφζρ κ.λπ.)
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Το πρωί το ςουρϊνουμε και το ςτεγνϊνουμε ςε πετςζτα ι ςε χαρτί κουηίνασ.
Ανακατεφουμε τθ μιςι φρυγανιά και τα υπόλοιπα και ρίχνουμε από πάνω τθν υπόλοιπθ
φρυγανιά και από πάνω τθ ηάχαρθ άχνθ, πατϊντασ με χαρτοπετςζτα. Στολίηουμε με μιςά
καρφδια, αςπριςμζνα αμφγδαλα και ςταφίδεσ.
Σθμειϊςεισ:
i. Μποροφμε να βάλουμε το ςθςάμι κοπανιςμζνο πρϊτα.
ii. Επίςθσ μποροφμε να βάλουμε κοπανιςμζνο κόλλιανδρο.
iii. Ρροαιρετικά βάηουμε και λίγο ξφςμα από πορτοκάλι.
iv. Για να μθν υγρανκεί θ άχνθ ςτρϊνουμε πρϊτα φρυγανιά.
v. Αποφεφγουμε τα κουφζτα και τα ςτρασ ςτολίδια.
vi. Αντί φρυγανιάσ βάηουμε καβουρντιςμζνο αλεφρι.
(Αρχιμ. Δοςικζου, Οψοποιϊν μαγγανείαι ιγουν καλογθρικι μαγειρικι,
εκδ. Λ. Μονισ Ραναγίασ Τατάρνθσ Ευρυτανίασ, ζκδοςισ ογδόθ, ςελ. 286)

Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε Ζάθςβε,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Πα θμοθηά
Νέναζα από ηηξ ιογανηέξ θη είδα ηηξ ιογανηώηηζζεξ! (2)
Έηζη ζπένκμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ ηα ζθαιίδμοκε! (2)
Έηζη ζθαιίδμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ ηα πμηίδμοκε! (2)
Έηζη πμηίδμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ μεγαιώκμοκε! (2)
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Έηζη μεγαιώκμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ ηα μαδεύακε! (2)
Έηζη μαδεύμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ ηα μαγεηνεύακε! (2)
Έηζη μαγεηνεύμοκ ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ ηα εηνώγακε! (2)
Έηζη ηνώκε ηα θμοθηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ θμύζθςζε ε θμηιηά! (2)
Έηζη θμοζθώκεη ε θμηιηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)

Ηαη πάιη λακαπέναζα θη είδα πώξ έζθαζε ε θμηιηά! (2)
Ιπαμ! Οθάεη ε θμηιηά! Πναιαιαιαιαιαιά! (2)
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Οοκάκηεζε 6ε:
17 - 18 Κμεμβνίμο 2012

Ο Χοιρςόπ μάπ βξηθάει ρςιπ δσρκξλίεπ!
Ο Απόρςξλξπ Φίλιππξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ Φίλιπποσ, όπωσ όλοι οι Aπόςτολοι, πιγε ςε μακρινά και
επικίνδυνα μζρθ για το κιρυγμα του Ευαγγελίου, για να μιλιςει δθλαδι ςτουσ
ανκρϊπουσ για τον Χριςτό. Δεν τουσ δζχτθκαν όμωσ όλοι οι άνκρωποι με
ευχαρίςτθςθ. Τουσ κυνιγθςαν, τουσ βαςάνιςαν με πολλοφσ τρόπουσ, τουσ
ζδιωξαν. Οι περιςςότεροι απόςτολοι μαρτφρθςαν για τθν αγάπθ του Χριςτοφ και
όλοι κυνθγικθκαν. Για παράδειγμα ο Απόςτολοσ Ραφλοσ γράφει: «Πζντε φορζσ
μαςτιγϊκθκα από Ιουδαίουσ με τα τριάντα εννιά μαςτιγϊματα. Τρεισ φορζσ με τιμϊρθςαν
με ραβδιςμοφσ (χτυπιματα με ραβδιά), μία φορά με λικοβόλθςαν, τρεισ φορζσ ναυάγθςα,
ζνα μερόνυχτο ζμεινα ναυαγόσ ςτο πζλαγοσ. Ζκανα πολλζσ κοπιαςτικζσ οδοιπορίεσ,
διάβθκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδφνεψα από λθςτζσ, κινδφνεψα από τουσ ομογενείσ μου
Ιουδαίουσ, κινδφνεψα από τουσ εκνικοφσ (ειδωλολάτρεσ), πζραςα κινδφνουσ ςε πόλεισ,
κινδφνουσ ςε ερθμιζσ, κινδφνουσ ςτθ κάλαςςα, κινδφνεψα από ανκρϊπουσ

που

υποκρίνονταν τουσ αδελφοφσ. Κοπίαςα και μόχκθςα πολφ, ξαγρφπνθςα πολλζσ φορζσ,
πείναςα, δίψαςα, πολλζσ φορζσ μου ζλειψε εντελϊσ το φαγθτό, ξεπάγιαηα και δεν είχα
ροφχα να φορζςω. Εκτόσ από τα άλλα είχα και τθν κακθμερινι πίεςθ των εχκρϊν μου και τθ
φροντίδα για όλεσ τισ εκκλθςίεσ…»

 Τθν ϊρα όμωσ των βαςανιςτθρίων οι Άγιοι Απόςτολοι ιξεραν από ποφ να
ηθτιςουν βοικεια. Ρροςεφχονταν με πίςτθ ςτον Χριςτό κι Εκείνοσ τουσ ζδινε
ςυνεχϊσ δφναμθ να ξεπερνοφν όλεσ αυτζσ τισ δοκιμαςίεσ.
 Κι εμείσ ςτθ ηωι μασ αντιμετωπίηουμε πολλζσ φορζσ δυςκολίεσ και
ςτενοχϊριεσ: αρρωςταίνουμε, χάνουμε κάποιον ι κάτι δικό μασ, μαλϊνουμε με
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κάποιον/α αγαπθμζνο/θ φίλο/θ μασ… Σε τζτοιεσ δφςκολεσ ςτιγμζσ μποροφμε να
ηθτιςουμε τθ βοικεια του Κεοφ με τθν προςευχι μασ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Δυςκολία - δοκιμαςία
 Ρροςευχι
 Μαρτφριο
 Κιρυγμα

Ραροιμία:

«Ο φτωχόσ ο Φίλιπποσ ςτο χωράφι απόκρευε».
Στισ 14 Νοεμβρίου που γιορτάηεται ο Άγ. Φίλιπποσ τελειϊνει θ περίοδοσ τθσ
κρεοφαγίασ και από τισ 15 αρχίηει θ περίοδοσ των Νθςτειϊν, το Σαραντάθμερο. Κανονικά
δθλ. οι φτωχογεωργοί κα μποροφςαν να κακίςουν ςτο φτωχικό τουσ να αποκρζψουν, αντί
να πάνε για ςπορά. Τουσ παίρνει όμωσ ο καιρόσ και βιάηονται· ζτςι μιμοφνται το φτωχό
Άγιο που απόκρευε ςτο χωράφι.
Ο Άγ. Φίλιπποσ, κατά τθν παράδοςθ, ιταν φτωχόσ γεωργόσ και άγιαςε. Γιατί –λζνεκάποτε ςτισ 14 Νοεμβρίου όργωνε με τα βόδια του. Το βράδυ του λζει θ γυναίκα του, που
ιταν ψυχοπονιάρα, πωσ οι χωριανοί τουσ δεν ζχουν να κάμουν Απόκριεσ. Τότε ο Άγιοσ,
αφοφ ςυλλογίςτθκε καλά, κατζβθκε ςτο αχοφρι, ζςφαξε ζνα από τα δυο βόδια του, το ‘καμε
ψϊνια και γφριηε από ςπίτι ςε ςπίτι, αυτόσ και θ γυναίκα του, και το μοίραηαν ςτουσ
φτωχοφσ: «Ράρτε να κάμετε Αποκριζσ».
Το πρωί που ςθκϊκθκε πιγε ςτ’ αχοφρι και τι βλζπει; Το βόδι ηωντανό ςτθ κζςθ του. Ο
Κεόσ ζκαμε το καφμα του. Κι ο φτωχόσ ο Φίλιπποσ ζγινε άγιοσ και ζβαλαν να τον τιμοφν
ςτισ 14 Νοεμβρίου.
(Ρανταηισ Κοντομίχθσ, Παροιμίεσ από τθ Λευκάδα,
εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα 2002, ςς. 22-23)

Ραιχνίδια:
Λζξεισ από Φ
Ο κακζνασ με τθ ςειρά λζει μία λζξθ που αρχίηει από το γράμμα Φ, όπωσ
Φίλιπποσ! Βγαίνει από το παιχνίδι όποιοσ δεν μπορεί να βρει τζτοια λζξθ. Δεν
επιτρζπεται να πει κανείσ δεφτερθ φορά τθν ίδια! Συνεχίηουμε και με άλλα
γράμματα.
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Βόδι χωρίσ ουρά
Ηωγραφίηουμε ςε μεγάλο χαρτόνι ζνα βόδι, χωρίσ να του βάλουμε ουρά. Εκείνοσ
που, με κλειςτά τα μάτια, κα ςθμειϊςει με μαρκαδόρο τθν ουρά του βοδιοφ ςτθ
κζςθ τθσ ι πιο κοντά, είναι ο νικθτισ.
Δραςτθριότθτεσ:
Ηωγραφίηει ο κακζνασ κάτι που φοβάται! Συηθτάμε με τα παιδιά για το
φόβο και για πράγματα που φοβάται ο κακζνασ μασ. Εξθγοφμε ότι ο Χριςτόσ μασ
βοθκάει να νικάμε τουσ φόβουσ μασ και να μθν πακαίνουμε κανζνα κακό!
Στολίηουμε το χριςτουγενιάτικο δζντρο ι το παραδοςιακό γιορτινό καράβι
τθσ ομάδασ μασ – Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι από τισ 15 Νοεμβρίου άρχιςε θ
ςαρακοςτι των Χριςτουγζννων και το Σαρανταλείτουργο ι «Σαραντάρι», δθλ. για 40
θμζρεσ (15/11 – 25/12, Χριςτοφγεννα) κάκε πρωί, πολφ νωρίσ, γίνεται Κεία
Λειτουργία και διαβάηει ο Λερζασ πολλά ονόματα Χριςτιανϊν που ηουν ι ζχουν
«κοιμθκεί» (πεκάνει).
Φτιάχνουμε (ι απλϊσ... τρϊμε ζτοιμα) μελομακάρονα!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:
Γράφουμε ςε χαρτάκια τα ονόματα των αγαπθμζνων μασ προςϊπων,
ηωντανϊν ι κεκοιμθμζνων, και τα δίνουμε ςτον Λερζα να τα μνθμονεφςει
ςτο Σαρανταλείτουργο ι «Σαραντάρι».
(Χαρτάκια για μνθμόνευςθ βλ. ςε επόμενθ ςελίδα).

Φμνοσ:
(Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι από τισ 15 Νοεμβρίου αρχίηει θ προετοιμαςία των
Χριςτιανϊν για τα Χριςτοφγεννα!)

νηζηόξ γεκκάηαη, δμλάζαηε.
νηζηόξ ελ μονακώκ, απακηήζαηε.
νηζηόξ επί γεξ, ορώζεηε.
Άζαηε ης Ηονίς πάζα ε γε
θαη εκ εοθνμζύκε

40

ακομκήζαηε ιαμί,
όηη δεδόλαζηαη.

Τραγοφδι:

Μ πμνόξ ηςκ μπηδειηώκ
Πμ πμκηνό μπηδέιη πμνεύεη ηζηθηεηέιη
πμνεύεη ηζηθηεηέιη ζημ πμνό ηςκ μπηδειηώκ
θαη ηα θμιμθοζάθηα πηοπάκε παιαμάθηα
πάκς ζηεκ πναζηκάδα θαη πάκς ζημ γθαδόκ.

Ι’ έκα πνάζηκμ θαηκμύνγημ παπηγηόκ
πνμπςνώ γηα ημκ πμνό ηςκ μπηδειηώκ
Ήνζ’ ε ώνα πηα θη εγώ, ήνζ’ ε ώνα πηα θη εγώ
κα πμνέρς με ιαπηάνα, αγθαιηά με μηα αγθηκάνα
ημ πνώημ μμο ηαγθό.

Βιίημ θαη ζπακάθη πμνεύμοκε ζονηάθη
πμνεύμοκε ζονηάθη ζημ πμνό ηςκ μπηδειηώκ
θη ε μπάμηα ε μεγάιε πμνεύεη πεκημδάιε
πάκς ζηεκ πναζηκάδα θαη πάκς ζημ γθαδόκ.

……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

ΥΡΕ ΥΓΕΛΑΣ

……………………………………………………………

………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

ΥΡΕ ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ
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Οοκάκηεζε 7ε:
24 - 25 Κμεμβνίμο 2012

Ο Αληθιμόπ Θεόπ ταμεοώμεςαι
ρςξμ ειδχλξλάςοη βαριλιά!
Ο Εσαγγελιρςήπ Μαςθαίξπ

Βαςικά ςθμεία:
 Στα χρόνια των Αποςτόλων οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν είχαν γνωρίςει
ακόμα τον αλθκινό Κεό και λάτρευαν τα είδωλα, δθλαδι τουσ ψεφτικουσ κεοφσ
όπωσ ο Δίασ, θ Ιρα, θ Ακθνά, ο Ροςειδϊνασ κ.α. Ηθτοφςαν αποδείξεισ για να
πιςτζψουν! Πςοι είχαν καλι διάκεςθ, ζβλεπαν τα καφματα που ζκαναν οι Άγιοι
απόςτολοι, με τθ δφναμθ του Κεοφ και πίςτευαν ς’ Αυτόν. Άλλοι όμωσ, παρ’ όλο
που ζβλεπαν τόςα καυμαςτά γεγονότα, ςυνζχιηαν να πιςτεφουν ςτουσ ψεφτικουσ
κεοφσ.
 Με μια ςειρά από ςθμεία (καφματα) ο Κεόσ δυνάμωςε τθν πίςτθ του
Αποςτόλου Ματκαίου και βοικθςε τουσ ειδωλολάτρεσ να δουν και να πιςτζψουν
ότι ο Κεόσ των Χριςτιανϊν είναι ο μόνοσ Αλθκινόσ Κεόσ.
 Εμείσ ςιμερα, οι βαπτιςμζνοι χριςτιανοί που ζχουμε γνωρίςει τόςα πολλά
για τον αλθκινό Κεό, από τθν Εκκλθςία, το κατθχθτικό, τουσ γονείσ και τουσ
παπποφδεσ, το ςχολείο μασ δε χρειαηόμαςτε τα καφματα για να πιςτζψουμε. Ραρ
όλα αυτά όμωσ ο Κεόσ παρεμβαίνει ςυχνά και χωρίσ να Τον βλζπουμε ςτθ ηωι μασ
για να μασ δείχνει πωσ είναι κοντά μασ και μασ αγαπά.
 Ο Απόςτολοσ Ματκαίοσ είναι ζνασ από τουσ τζςςερισ Ευαγγελιςτζσ. Ζγραψε
το πρϊτο από τα τζςςερα Ευαγγζλια που είναι και το πρϊτο βιβλίο τθσ Καινισ
Διακικθσ.
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Λζξεισ - κλειδιά:
 Ευαγγζλιο - Ευαγγελιςτισ
 Καινι Διακικθ
 Καφμα - ςθμείο
 Είδωλα - ειδωλολάτρθσ

Ραιχνίδια:
«Αγαλματάκια ακοφνθτα»
Τα αγαλματάκια παίηονται από τρία παιδιά και πάνω. Ζνα παιδί τα «φυλάει» και
κλείνει τα μάτια με τθν πλάτθ γυριςμζνθ ςτα άλλα παιδιά. Κρατά κλειςτά τα μάτια
του και λζει τθ φράςθ: «Αγαλματάκια ακοφνθτα, αγζλαςτα, μζρα ι νφχτα;» Πςο λζει
τθ φράςθ και κρατά κλειςτά τα μάτια τα άλλα παιδιά κινοφνται. Φωνάηουν «νφχτα»,
όταν δεν είναι ζτοιμα και «μζρα», όταν πάρουν μια ςυγκεκριμζνθ πόηα. Τότε
ανοίγει τα μάτια του το παιδί που τα φυλάει και όλοι πρζπει να μείνουν ακίνθτοι.
Αν κάποιο παιδί εκείνθ τθ ςτιγμι κινθκεί, τα φυλάει εκείνο.
Αγάλματα
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και ηθτάμε από τθν κακεμιά να κάνει τθν
αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ και να το παρουςιάςει ακίνθτθ, ςαν να πρόκειται για
άγαλμα. Σβινουν τα φϊτα και δίνουν χρονικό περικϊριο 20 δευτερολζπτων μζχρι να
ετοιμαςτεί ςτα ςκοτεινά θ ομάδα. Ανάβουν τα φϊτα και όλα τα αγάλματα πρζπει να
μείνουν ακίνθτα. Αν κάποιο κινθκεί, θ ομάδα χάνει!
Δραςτθριότθτεσ:
Φτιάχνουμε τα δικά μασ κθροπιγια
Απαραίτθτα υλικά:
Ραλιά γυάλινα μπουκάλια
Τζμπερεσ ι νερομπογιζσ
Ρινζλα
Νερό
Ραλιζσ εφθμερίδεσ
Βιμα 1ο: Ρλφνε καλά τα μπουκάλια που κα χρθςιμοποιιςεισ.
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Βιμα 2ο: Χρωμάτιςε με το χρϊμα που ςου αρζςει ολόκλθρο το μπουκάλι. Άφθςε τα
μπουκάλια ςτον ιλιο μζχρι να ςτεγνϊςουν. (Υπάρχουν και μπουκάλια χρωματιςτά –π.χ.
από κραςί. Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ αυτά, για να μθν τα βάψεισ).
Βιμα 3ο: Με άλλα χρϊματα (πρόςεξε να ταιριάηουν!) ηωγράφιςε λουλοφδια,
γεωμετρικά ςχιματα κ.ά. πάνω ςτο μπουκάλι.
Βιμα 4ο: Άφθςε πάλι τα μπουκάλια ςτον ιλιο μζχρι να ςτεγνϊςουν και τα χρϊματα
από τα ςχζδια.
Βιμα 5ο: Βάλε ζνα κερί ςτο ςτόμιο του μπουκαλιοφ και άναψζ το.
Το κθροπιγιό ςου είναι ζτοιμο!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ανάβουμε το κυμιατό!
1. Κακαρίηουμε το μικρό (μεταλλικό ι πιλινο) κυμιατό (λιβανιςτιρι) ι το κρεμαςτό

κυμιατό τθσ Εκκλθςίασ.
2. Με τθν ευκαιρία, το δείχνουμε ςτα παιδιά και τουσ εξθγοφμε τουσ ςυμβολιςμοφσ
του : Ο καπνόσ του κυμιάματοσ μασ κυμίηει τθν προςευχι που ανεβαίνει προσ τον Ουρανό
και το καρβουνάκι που καίγεται τθν ψυχι του ανκρϊπου, που κερμαίνεται από τθν Ρίςτθ
και τθν ελπίδα ςτον Κεό. Οι 4 αλυςίδεσ του ςυμβολίηουν τουσ 4 Ευαγγελιςτζσ. Τα 12
κουδουνάκια τουσ 12 Αποςτόλουσ και ο ιχοσ τουσ, τον Λόγο του Κεοφ. Το κάτω μζροσ (εκεί
που καίγεται το καρβουνάκι) ςυμβολίηει τθ Γθ και το πάνω μζροσ (απ’ όπου κρζμονται οι
αλυςίδεσ) τον Ουρανό. Πλο μαηί το κυμιατό ςυμβολίηει τθν Εκκλθςία όταν προςεφχεται.
3. Με ζνα κερί ανάβουμε το καρβουνάκι.
4. Βάηουμε λιβάνι πάνω ςτο καρβουνάκι. Δοκιμάηουμε διαφορετικά αρϊματα.
5. «Κυμιάηουμε» τισ εικόνεσ, τον χϊρο τθσ ςυνάντθςισ μασ και το ναό. Το δίνουμε με
τθ ςειρά ςε όλα τα παιδιά, με προςοχι, για να το κρατιςουν και να λιβανίςουν!

Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε θαη Γοαγγειηζηά Ιαηζαίε,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Κηώζς γη’ άιιε μηα θμνά
Κηώζς γη' άιιε μηα θμνά
ηόζε απένακηε πανά
θη ε θανδηά μμο εοηοπηζμέκε
δε πμνηαίκεη κα ημ ιέεη.
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Ηη ακ ηα ιόγηα δεκ ημ εθθνάδμοκ
μη θανδηέξ μαξ ημ θςκάδμοκ
είκ’ ςναία ε δςή
όηακ είμαζηε μαδί.

Πόζα πνόκηα ζημ νηζηό
πανά γεμάηα θαη παιμό
ημ αηώκημ αγγίδς
θαη ηε κηόηε μμο αζθαιίδς.
Γπςδόξ:
Ηαηεπεηηθό θςιηά
γηα ημο Θεμύ ηε θαμειηά
(Θεέ μμο, κα 'μαζηε μαδί
ζημκ μονακό όπςξ θαη ζηε γε). (2)
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Οοκάκηεζε 8ε:
01 - 02 Δεθεμβνίμο 2012

Έμαπ απλόπ φαοάπ θα φαοεύει… φσυέπ!
Ο Απόρςξλξπ Αμδοέαπ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Χριςτόσ κάλεςε κοντά Του απλοφσ κοινοφσ ανκρϊπουσ όπωσ εμείσ. Ο
πρϊτοσ που δζχτθκε το κάλεςμα του Χριςτοφ ιταν ο Ανδρζασ και γι’ αυτό
ονομάηεται Ρρωτόκλθτοσ. Ο Χριςτόσ προςκαλεί κι εμάσ. Δεχόμαςτε τθν
πρόςκλθςθ

του

Χριςτοφ

όταν

βαπτιηόμαςτε

ςτο

αγιαςμζνο

νερό

τθσ

κολυμβικρασ.
 Μαηί με τον αδερφό του τον Ρζτρο ψάρευαν ςτθ λίμνθ Γεννθςαρζτ, τθ μζρα
που ο Χριςτόσ τουσ πλθςίαςε και τουσ ηιτθςε να Τον ακολουκιςουν αν κζλουν να
γίνουν «ψαράδεσ ανκρϊπων», δθλαδι να καλοφν κι εκείνοι ανκρϊπουσ κοντά ςτο
Κεό. Εκείνοι αμζςωσ άφθςαν το πλοίο και τα δίχτυα τουσ και πρόκυμα Τον
ακολοφκθςαν.
 Μετά τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ ταξίδεψαν κι αυτοί ς’ όλο τον κόςμο, για
να κάνουν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ μακθτζσ Του, να τουσ βαπτίηουν ςτο όνομα του
Ρατρόσ και του Υιοφ και του αγίου Ρνεφματοσ και να τουσ μακαίνουν να ηουν
όπωσ ο Κεόσ κζλει.
 Ανζβθκαν κι εκείνοι ςτο ςταυρό όπωσ ο Χριςτόσ. Μάλιςτα τον Απόςτολο
Ανδρζα ςταφρωςαν ςτθν Ράτρα ςε ζναν ξφλινο ςταυρό ςε ςχιμα «Χ».
Λζξεισ - κλειδιά:
 Ρρωτόκλθτοσ
 Βάπτιςμα
 Κολυμβικρα
 ΛΧΚΥΣ
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Ραιχνίδια:
Ψάρεμα ψαριϊν και ψυχϊν: Εκτυπϊνουμε ι ςχεδιάηουμε ψάρια και
ανκρϊπινα πρόςωπα (λιγότερα) ςε χαρτονάκια, τα κόβουμε, τουσ περνάμε
ςυνδετιρεσ ςτθν άκρθ και τα ςκορπίηουμε ςτο χϊρο. Χωρίηουμε τα παιδιά ςε
ομάδεσ και δίνουμε ςτθν κακεμία από ζνα καλάμι, απ’ το οποίο κρζμεται ζνα
κορδόνι με μαγνθτάκι ςτθν άκρθ του. Κάκε ομάδα προςπακεί να ψαρζψει όςο
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ ι ψάρια γίνεται! Για τουσ ανκρϊπουσ παίρνει 3
βακμοφσ, για τα ψάρια μόνο 1! (βλ. ςχζδιο ψαριοφ ςε επόμενθ ςελίδα)
Βάλτε ςτθ ςωςτι ςειρά τισ εικόνεσ τθσ ιςτορίασ του Αγίου Ανδρζα (βλ. ςε
επόμενθ ςελίδα)
Ακοφςτε τθν αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ και διαλζξτε τθν εικόνα που αποτυπϊνει
όςα ακοφτε!
Ραηλ: Ενϊςτε τα κομμάτια τθσ αγιογραφθμζνθσ εικόνασ του Αγίου Ανδρζα.
(Σε επόμενθ ςελίδα κα βρείτε ζνα μοτίβο για να μετατρζψετε μόνοι ςασ ςε παηλ όποια
εικόνα κζλετε, εφαρμόηοντάσ το ςτο πίςω μζροσ τθσ και κόβοντασ κατόπιν τα κομμάτια).

ΛΧΚΥΣ: Χωρίηουμε τα παιδιά ςε τζςςερισ ομάδεσ: κόκκινθ, κίτρινθ, πράςινθ,
μπλε. Γράφουμε τθ λζξθ «ΛΧΚΥΣ» ςτα 4 χρϊματα, κόβουμε τα χαρτονάκια και τα
ςκορπίηουμε ςτο χϊρο. Κάκε ομάδα προςπακεί να ςυγκεντρϊςει όλα τα γράμματα
με το αντίςτοιχο χρϊμα τθσ.

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευζσ: Θ εικόνα και ο Σταυρόσ του Αποςτόλου Ανδρζα!
Χρθςιμοποιϊντασ ξφλα κανζλασ, ατλακόλ ι κερμοκόλα, χρωματιςτοφσ ςπάγκουσ και
διακοςμθτικά ανκάκια καταςκευάηουμε το Σταυρό του Αποςτόλου Ανδρζα (ςε
ςχιμα Χ) ι κορνιηάκι για τθν εικόνα του (χρθςιμοποιοφμε χοντρά φφλλα διαφάνειασ
αντί για τηαμάκι).
Διαγωνιςμόσ ηωγραφικισ – αγιογραφίασ: Θ εικόνα του Αγίου Ανδρζα!
Δίνουμε ςτα παιδιά να χρωματίςουν τθν εικόνα (ςχζδιο) του Αποςτόλου Ανδρζα.
Ψθφίηουν το καλφτερο και το κάνουμε παηλ!
ΛΧΚΥΣ με μονοκοντυλιά: Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι «ΛΧΚΥΣ» ςθμαίνει ψάρι,
αλλά είναι και τα αρχικά των λζξεων «Λθςοφσ Χριςτόσ Κεοφ Υιόσ Σωτιρ» (τα
γράφουμε το ζνα κάτω από το άλλο, με διαφορετικό χρϊμα το αρχικό). Γι’ οι πρϊτοι
Χριςτιανοί ηωγράφιηαν ζνα ψάρι για να ςυμβολίςουν τον Χριςτό. Ιταν κάτι ςαν
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μυςτικό τουσ ςφμβολο, ςθμάδι αναγνϊριςθσ ότι από εκεί πζραςαν Χριςτιανοί.
Ρροςπακοφμε όλοι να μάκουμε να ςχεδιάηουμε ζνα ψάρι με μια μονοκοντυλιά
(γράφουμε ςυνεχόμενα χωρίσ να αφιςουμε από τα χζρια μασ το μολφβι!)
Δραματοποιιςτε τθν ιςτορία «Μπάςε, Αντριά, μπάςε!» (βλ. ςε επόμενθ
ςελίδα. Ρθγι: Τάςοσ Ραπαποςτόλου, Μφκοι, Θρφλοι, Παραδόςεισ, εκδ. Άγκυρα)
Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι «Αντριάσ» λζγεται από το λαό μασ και ο Νοζμβρθσ, επειδι
το κρφο «αντριεφει», γίνεται περιςςότερο, αλλά και επειδι ςτθν τελευταία μζρα του
γιορτάηουμε τθ μνιμθ του Αγίου Αποςτόλου Ανδρζα.
Ετοιμαηόμαςτε για βαφτίςια! Ζχουμε ςυγκεντρϊςει από πριν διάφορα
αντικείμενα, ανάμεςα ςτα οποία και είδθ απαραίτθτα ςε μια βάφτιςθ (λ.χ. ζνα
μπουκάλι νερό, φωτογραφία μιασ κολυμβικρασ, μια κοφκλα αντί για μωρό, ροφχα
μωρουδιακά, μαρτυρικά, λαμπάδα, τρία κεριά, λάδι, ψαλίδι κτλ.) Ηθτάμε από τα
παιδιά να ςκεφτοφμε όλοι μαηί και να ξεχωρίςουμε ό,τι χρειαηόμαςτε για τθ
βάφτιςθ.
Ρροτεινόμενεσ επιςκζψεισ:
α. ςτον οικιςμό τθσ Λυγιάσ, όπου κα προςκυνιςουμε ςτον Λερό Ναό των Αγίων
Αποςτόλων, κα επιςκεφκοφμε το Καλαςςινό Μουςείο ςτο Δθμοτικό Σχολείο του
χωριοφ, κα παίξουμε ςτο λιμάνι και κα δοφμε τα διάφορα αλιευτικά ςκάφθ
β. ςτον Λερό Ναό του Αποςτόλου Ανδρζα ςτο Μεγάλο Αυλάκι ι ςτον Λερό Ναό
του Αγίου Δθμθτρίου ςτθν πόλθ τθσ Λευκάδασ, όπου φυλάςςεται τεμάχιο του Λεοφ
Λειψάνου του
γ. ςτο Ναυτικό Μουςείο τθσ Λεράσ Μονισ Φανερωμζνθσ Λευκάδοσ, όπου
εκτίκενται ομοιϊματα πλοίων

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Γράφουμε όλοι μαηί μια προςευχι!
Πταν κα κάνουμε τθν προςευχι μασ, ςτθ ςυνζχεια, για το τζλοσ τθσ
ςυνάντθςθσ, τθ λζμε και αυτιν!

Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε Ακδνέα,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
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Τραγοφδι:

Ε ρανμπμύια
Λεθηκάεη μηα ρανμπμύια, απ' ημ γηαιό
λεθηκάεη μηα ρανμπμύια απ' ηεκ Ύδνα ηε μηθνμύια
θαη πεγαίκεη γηα ζθμογγάνηα, όιμ γηαιό.
Έπεη μέζα παιηθάνηα απ' ημ γηαιό
έπεη μέζα παιηθάνηα
πμο βμοηάκε γηα ζθμογγάνηα,
γημύζεξ θαη μανγανηηάνηα, απ' ημ γηαιό.
Έπ' Ρδναίμοξ θαη Νμνηώηεξ απ' ημ γηαιό
έπεη Οομηαθμύξ, Ηαιύμκημοξ, Αηγηκήηεξ θαη Οπεηζηώηεξ,
πμο 'καη όιμη παιηθάνηα μεξ ζημ γηαιό.
Γεηα πανά ζαξ παιηθάνηα θαη ζημ θαιό
γεηα πανά ζαξ παιηθάνηα, κα μαξ θένεηε ζθμογγάνηα,
γημύζεξ θη όμμνθα θμνάιιηα απ' ημ γηαιό.
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Ο βίοσ του Αγίου Αποςτόλου Ανδρζα
ςε αντιςτοιχία με τισ τζςςερισ εικόνεσ
1θ εικόνα:
Ζνασ από τουσ Δϊδεκα μακθτζσ του Χριςτοφ, ιταν ο αδελφόσ του Αποςτόλου Ρζτρου,
ο Ανδρζασ. Καταγόταν από τθ Γαλιλαία και μαηί με τον πατζρα του Λωνά απαςχολοφνταν με
το ψάρεμα. Του άρεςε πάρα πολφ να μελετάει το λόγο του Κεοφ κι επειδι δεν ιταν
παντρεμζνοσ και δεν είχε οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ είχε περιςςότερο ελεφκερο χρόνο να
περνάει κοντά ςτον Άγιο Λωάννθ τον Ρρόδρομο και να ακοφει το κιρυγμά του. Μια μζρα
μάλιςτα που ο Ανδρζασ ιταν μαηί με τον φίλο του Λωάννθ τον Κεολόγο (άλλον ζναν από
τουσ Δϊδεκα Μακθτζσ) κι άκουγαν τον Άγιο Λωάννθ τουσ πιρε ο Ρρόδρομοσ και τουσ ζδειξε
τον Χριςτό, λζγοντάσ τουσ: -Λδοφ ο αμνόσ του Κεοφ ο αίρων τθν αμαρτίαν του κόςμου, που
ςιμαινε να ο άνκρωποσ του Κεοφ που ςαν αγακό αρνάκι κα κυςιαςτεί για να ςϊςει τον
κόςμο από τθν αμαρτία.
Οι δφο μακθτζσ τα ‘χαςαν και ζτρεξαν γριγορα πίςω από τον Χριςτό για να Τον
γνωρίςουν και να μιλιςουν μαηί Του. Πταν ζφυγαν ιταν πολφ χαροφμενοι και πιγαν να
μοιραςτοφν τθ χαρά τουσ αυτι με τον αδερφό του Ανδρζα τον Ρζτρο και το φίλο τουσ
Φίλιππο. Επειδι ιταν ο πρϊτοσ μακθτισ που κάλεςε ο Λθςοφσ, ονομάηεται και
Ρρωτόκλθτοσ.

2θ εικόνα:
Πςο οι Δϊδεκα μακθτζσ ηοφςαν κοντά ςτον Χριςτό, ζβλεπαν και άκουγαν πράγματα
που δεν μποροφςαν να τα καταλάβουν πολφ καλά και ηθτοφςαν ςυνεχϊσ από τον Δάςκαλό
τουσ να τουσ τα εξθγιςει. Ο Χριςτόσ, τότε, τουσ υποςχζκθκε πωσ κα τουσ ζςτελνε το Άγιο
Ρνεφμα, το οποίο κα τουσ φϊτιηε και κα τουσ ζκανε ικανοφσ να γνωρίςουν ολόκλθρθ τθν
αλικεια. Ζτςι πενιντα μζρεσ μετά τθν Ανάςταςι Του, εκεί που ιταν μαηεμζνοι όλοι οι
Μακθτζσ, άκουςαν ζνα μεγάλο βουθτό και μζςα ςτο ςπίτι εμφανίςτθκαν παράξενεσ
γλϊςςεσ που ζμοιαηαν με φλόγεσ και μοιράςτθκαν ςτον κακζνα τουσ. Αυτό ιταν το Άγιο
Ρνεφμα! Και όπωσ θ φωτιά ζχει τθ δφναμθ να καίει, να φωτίηει και να κερμαίνει, ζτςι και το
Άγιο Ρνεφμα τουσ κακάριςε από τισ αμαρτίεσ, τουσ φϊτιςε το νου και τουσ κζρμανε με κείο
ηιλο για να μποροφν να μιλιςουν και ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ για τθν Αλικεια του
Χριςτοφ και να διαδϊςουν το Ευαγγζλιό Του ςε όλο τον κόςμο.
Ο Ανδρζασ, όπωσ και οι υπόλοιποι μακθτζσ, άρχιςε να ταξιδεφει ςε πολλζσ περιοχζσ, να
διδάςκει, να κθρφττει, να κατθχεί και να βαπτίηει αυτοφσ που ικελαν να γίνουν χριςτιανοί.
Ζφτιαχνε καινοφριεσ εκκλθςίεσ και χειροτονοφςε νζουσ ιερείσ. Πμωσ υπιρχαν και πολλοί
άνκρωποι που αντιδροφςαν ςε αυτά που ζλεγε και ζκανε και άρχιςαν να τον κυνθγοφν και
να τον βαςανίηουν. Σε μία περιοχι μάλιςτα, τθ Σινϊπθ, τον ζπιαςαν, τον χτφπθςαν, τον
δάγκωςαν, του ζδεςαν το λαιμό του με ζνα ςχοινί και τον ζςυραν ςε όλουσ τουσ δρόμουσ
τθσ πόλθσ μζχρι να πεκάνει. Μετά πζταξαν το ταλαιπωρθμζνο του ςϊμα ςτθν κοπριά,
νομίηοντασ πωσ κα ξεψυχιςει, αλλά παρουςιάςτθκε ο Χριςτόσ και του γιάτρεψε όλεσ τισ
πλθγζσ, ενϊ ςτθν περιοχι αυτι ζγινε κατακλυςμόσ με αλατιςμζνο νερό και πζκαναν πολλοί
από τα κφματα. Πταν οι άνκρωποι εκεί είδαν τα δφο αυτά καφματα, μετάνιωςαν και
ηιτθςαν από τον Ανδρζα να τουσ κατθχιςει και να τουσ βαπτίςει.
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3θ εικόνα:
Ο Ανδρζασ ιρκε και ςτθν Ελλάδα να κθρφξει το λόγο του Κεοφ. Ζμεινε αρκετό καιρό
ςτθν Ράτρα και φιλοξενικθκε ςτο ςπίτι του Σωςςίου, τον οποίο είχε κεραπεφςει από μία
ανίατθ αςκζνεια. Εκεί ο Ανδρζασ μίλθςε για τον Χριςτό, κεράπευςε αρρϊςτουσ και
πολζμθςε τθν ειδωλολατρία.
Κάποια μζρα αρρϊςτθςε ι Μαξιμίλλα, θ ςφηυγοσ του θγεμόνα τθσ πόλθσ Αιγεάτθ.
Κανείσ γιατρόσ δεν μποροφςε να τθν κάνει καλά κι ο Αιγεάτθσ ςτεναχωριόταν που τα
χριματά του δεν μποροφςαν να ςϊςουν τθ γυναίκα του. Τότε κάποιοσ του μίλθςε για τον
απόςτολο Ανδρζα και τον κάλεςε να πάει ςτο ςπίτι του. Ο Ανδρζασ πιγε κι αφοφ
προςευχικθκε τθν κεράπευςε. Ο Αιγεάτθσ πίςτεψε πωσ είναι ζνασ ςπουδαίοσ γιατρόσ και
του πρόςφερε πολλά χριματα, αλλά ο Ανδρζασ αρνικθκε. Βρικε όμωσ τθν ευκαιρία και του
μίλθςε για τον Χριςτό και τθν Ανάςταςι Του.
Ο Απόςτολοσ ςυνζχιηε το ζργο του και πολλοί Ρατρινοί γίνονταν Χριςτιανοί. Κάποια
μζρα ο Αιγεάτθσ ζπρεπε να φφγει για τθ ϊμθ και τον αντικατζςτθςε ο αδερφόσ του
Στρατοκλισ, ςοφόσ και μακθματικόσ των Ακθνϊν. Ο Στρατοκλισ είχε μαηί του ζναν υπθρζτθ
τον Αλκμάνα, που τον ςυμπακοφςε πολφ. Πμωσ αρρϊςτθςε βαριά και μόνο Ανδρζασ
μπόρεςε με τθν χάρθ του Κεοφ να τον κεραπεφςει. Τότε ο Απόςτολοσ κιρυξε το Ευαγγζλιο
του Χριςτοφ και ανάμεςα ςε αυτοφσ που πίςτεψαν και βαπτίςτθκαν χριςτιανοί ιταν ο
Στρατοκλισ και θ Μαξιμίλλα.

4θ εικόνα:
Πταν ο Αιγεάτθσ επζςτρεψε ςτθν Ράτρα είδε τθν ςυμπεριφορά τθσ γυναίκασ του
διαφορετικι και μόλισ ζμακε τθν αλικεια, κφμωςε και διζταξε να ςυλλάβουν τον Απόςτολο
Ανδρζα και απειλοφςε πωσ κα τον κανατϊςει. Ο Στρατοκλισ, θ Μαξιμίλλα και οι άλλοι
χριςτιανοί ζτρεξαν ςτθ φυλακι να δουν τον Ανδρζα και να τουσ ςυμβουλζψει τι να κάνουν.
Μόλισ ζφταςαν ςτθ φυλακι, με προςευχι του Αποςτόλου, άνοιξε θ πόρτα και μπικαν
μζςα.
Ο Ανδρζασ τουσ ζδωςε κουράγιο, τουσ δίδαςκε τισ αλικειεσ του Ευαγγελίου, τζλεςε το
μυςτιριο τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ και χειροτόνθςε Επίςκοπο τον Στρατοκλι. Τθν άλλθ μζρα ο
Αιγεάτθσ ζμακε τι ζγινε, κφμωςε ακόμα περιςςότερο και διζταξε να βαςανίςουν τον
Απόςτολο Ανδρζα. Εκείνοσ όμωσ δεν λφγιςε οφτε ςτιγμι από τα βαςανιςτιρια, αντικζτωσ
χαιρόταν γιατί πλθςίαηε θ ϊρα που κα βριςκόταν μαηί με τον Δάςκαλό του ςτθ Βαςιλεία
των Ουρανϊν. Ο Αιγεάτθσ διζταξε, τελικά, να ςταυρωκεί ο Ανδρζασ. Ρράγματι τον ζβαλαν
χιαςτί πάνω ςτον ςταυρό κι εκείνοσ παρά τουσ φριχτοφσ πόνουσ ςυνζχιςε να διδάςκει μζχρι
που παρζδωςε το πνεφμα του ςτον Κφριο.
Ο λαόσ αντζδραςε και κινικθκε εναντίον του Αιγεάτθ για τθν αδικία που ζκανε. Το
τίμιο ςϊμα του Αποςτόλου Ανδρζα κατζβαςαν από τον ςταυρό ο Στρατοκλισ και θ
Μαξιμίλλα και το ενταφίαςαν ςε επίςθμο τόπο.
Θ μνιμθ του Αποςτόλου Ανδρζα του Ρρωτοκλιτου γιορτάηεται ςτισ 30 Νοεμβρίου.
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Οοκάκηεζε 9ε:
08 - 09 Δεθεμβνίμο 2012

Ο Χοιρςόπ διαλέγει
ασςξύπ πξσ θα Τξμ διακξμήρξσμ!
Ο Απόρςξλξπ Μαςθίαπ
Βαςικά ςθμεία:
 Ρροκειμζνου να καλφψουν τθ κζςθ που ζμεινε κενι μετά τθν προδοςία του
Λοφδα, οι υπόλοιποι Απόςτολοι προςευχικθκαν κι ζβαλαν ςε κλιρο τα ονόματα
του Λοφςτου και του Ματκία. Ραρακάλεςαν το Κεό να διαλζξει τον πιο κατάλλθλο
και ο κλιροσ ζπεςε ςτον Ματκία.
 Σιμερα ςτθν Εκκλθςία μασ διακονοφν το Κεό οι κλθρικοί, οι Επίςκοποι, οι
Λερείσ και οι Διάκονοι. Είναι άνκρωποι που αγαποφν πολφ το Κεό και κζλθςαν να
Τον υπθρετιςουν, γι’ αυτό κι Εκείνοσ τουσ διάλεξε να γι’ αυτι τθν αποςτολι.
 Ρολλζσ φορζσ ςτθ ηωι μασ χρειάηεται να πάρουμε ςθμαντικζσ αποφάςεισ.
Ακολουκϊντασ το παράδειγμα των Μακθτϊν, κάνουμε τθν προςευχι μασ και
ηθτάμε με πίςτθ από το Κεό να μασ δϊςει τθν καλφτερθ λφςθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Κλιροσ - κλιρωςθ - κλθρικοί
 Επίςκοποσ
 Λερζασ - πρεςβφτεροσ
 Διάκονοσ
 Αποςτολι
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Ραιχνίδια:
Κλιρωςθ με αρικμοφσ: Γράφουμε ςε χαρτάκια διάφορουσ αρικμοφσ από το 1
ωσ το 10 και τα τυλίγουμε. Ηθτάμε από κάκε παιδί να τραβιξει τρία χαρτάκια και να
προςκζςει τουσ αρικμοφσ που κα βρει –βοθκάμε όπου χρειαςτεί. Κερδίηει όποιοσ
βγάλει το μεγαλφτερο άκροιςμα!
Κρυφτό: Ετοιμαηόμαςτε να παίξουμε κρυφτό και «τα βγάηουμε» με κάποιο
λάχνιςμα. Ρ.χ. «Θα μετριςω ωσ το 16 κι όποιοσ βγει κα τα φυλάξει: 1, 2, 3, ...., 15,
16!» ι «Ζχω ζνϋαυτοκίνθτο που όλο – όλο τρζχει και ποφ κα ςταματιςει; - Στθν
Ακινα! –Στθν – Α – κι – να! –Και τι χρϊμα κα ηθτιςει; -Μπλε! –Υ-πάρ-χει- κα-νείσ-ανά-με-ςά-μασ-που-ζ-χει-ε-πά-νω-του-το-χρϊ-μα-μπλε; -Ο ...!» και τα φυλάει αυτόσ
κ.ά.
Τι κα ςου τφχει; Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Ζχουμε γράψει ςε χαρτάκια
διάφορεσ αποςτολζσ, δοκιμαςίεσ, επιβραβεφςεισ, ποινζσ κτλ. Τα διπλϊνουμε ι,
ακόμθ καλφτερα, τα κρφβουμε ςε πλαςτικά από αυγά kinder! Ο κακζνασ τραβάει με
τθ ςειρά ζνα χαρτάκι και βρίςκει οδθγίεσ όπωσ: «Τρζξε μζχρι τον απζναντι τοίχο και
γφρνα πίςω!», «Πάρε από το λεκανάκι 2 καραμζλεσ!», «Βάλε πίςω ςτο λεκανάκι 1
καραμζλα!», «Τρζξε γφρω από τισ καρζκλεσ, χοροπθδϊντασ όπωσ ο βάτραχοσ!»,
«Πεσ μασ: Ποιοσ ιταν ο αδερφόσ του Αποςτόλου Ανδρζα;» κ.ά.

Δραςτθριότθτεσ:
Μια κακι κλιρωςθ: «Διεμερίςαντο τα ιμάτιά μου...» Δείχνουμε ςτα παιδιά
τον πίνακα (ελαιογραφία ςε καμβά) του Δομινικου Κεοτοκόπουλου ι Ελ Γκρζκο
(Χάνδακασ =

Θράκλειο Κριτθσ, 1541 -

Τολζδο Λςπανίασ, 1614) με τίτλο:

«Διαμεριςμόσ των ιματίων» ι “Espolio” (ςτα Λςπανικά). Ηθτάμε να μασ τον
περιγράψουν. Εξθγοφμε πωσ, όταν ςταφρωςαν τον Χριςτό, οι ωμαίοι ςτρατιϊτεσ
ζβαλαν κλιρο για να δουν ποιοσ κα πάρει τον πολφτιμο χιτϊνα που Του είχαν
φορζςει για να Τον κοροϊδζψουν ότι δικεν ιταν ο «βαςιλιάσ των Λουδαίων».
Συηθτάμε: Γιατί ο Χριςτόσ ςθκϊνει τα μάτια Του προσ τον ουρανό; Γιατί κζλουν να
διαμοιράςουν τα ιμάτιά του; Ροια πρόςωπα απ’ όςα βλζπουμε είναι τα πιο ςκλθρά;
Ο Χριςτόσ γιατί δεν αντιςτζκεται, αφοφ μπορεί; Ροιο χρϊμα κυριαρχεί ςτον πίνακα;
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Με ποιο χρϊμα ηωγράφιςε ο Ελ Γκρζκο το φόντο; Τι κα πει θ λζξθ «Γκρζκο»; κ.ά.
(Ρεριςςότερα βλ. ςτο: Σοφία Γιαλουράκθ, Το κουτί τθσ Τζχνθσ, εκδ. Δίπτυχο, 2005, ςς. 76 επ.)

Ζνασ ακόμθ πίνακασ: «Το κρυφό ςχολειό». Δείχνουμε ςτα παιδιά τον πίνακα
(ελαιογραφία ςε μουςαμά) του Νικολάου Γφηθ (1842 – 1901) με τίτλο: «Το Κρυφό
Σχολειό» (υπάρχει και ςτο τετράδιο δραςτθριοτιτων). Συηθτάμε ερωτιματα, όπωσ:

(Ρεριςςότερα βλ. ςτο: Σοφία Γιαλουράκθ, Το κουτί τθσ Τζχνθσ, εκδ. Δίπτυχο, 2005, ςς. 215 επ.)

Λδζα για κεατρικό: «Ο παπα – δάςκαλοσ». Μελετιςτε το παρακάτω ςενάριο
κεατρικοφ δρωμζνου και ςκεφτείτε πϊσ κα μποροφςατε να αναπαραςτιςετε –
δραματοποιιςετε με τα παιδιά τον πίνακα «Το Κρυφό Σχολειό» ι τθν παρακάτω
ςκθνι (βαςίηεται ςε αναφορά ξζνου περιθγθτι ςε υπαίκριο μάκθμα ςτα χρόνια τθσ
Αγγλοκρατίασ κάπου ςτο Φρφνι τθσ Λευκάδασ, μάλλον ςτο μετόχι τθσ Ανάλθψθσ).
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ΜΑΚΘΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟ
(Σκθνικό εξοχισ. Στθ ςκθνι μπαίνει ζνασ καλόγεροσ, με ράςο και ςκουφάκι. Κρατάει ςτο
χζρι του μια βζργα. Ζχει ζναν τορβά ςτον ϊμο και μζςα ζνα εκκλθςιαςτικό βιβλίο. Τον
ακολουκοφν 8 – 9 φτωχοντυμζνα μικρά παιδιά. Μόνο δυο – τρία παιδιά κρατοφν
εκκλθςιαςτικά βιβλία ςτα χζρια).
ΡΑΛΔΛ Αϋ: Αργοφμε ακόμα, Δάςκαλε;
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Φτάςαμε, λεβζντεσ μου. Θ Ανάλθψθ βοικειά μασ. Στρωκείτε χάμω για
μάκθμα!
(Κάκονται όλοι κυκλικά γφρω του).
ΡΑΛΔΛ Βϋ: Τι κα μασ μάκεισ ςιμερα, Δάςκαλε;
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Για να δοφμε... Τον Σταυρό μασ πρϊτα!
(Κάνουν όλοι μαηί τον Σταυρό τουσ).
ΡΑΛΔΛ Γϋ: Γιατί κάνουμε το Σταυρό μασ, παπποφλθ;
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Για να μασ βοθκάει ο Χριςτόσ, παιδιά μου, και θ Κυρά θ Φανερωμζνθ!
Να φωτίηει το μυαλό ςασ και να μακαίνετε «γράμματα, ςπουδάματα, του Κεοφ
τα πράμματα».
ΡΑΛΔΛ Δϋ: Ωραία που ‘ναι θ άνοιξθ, Δάςκαλε! Ο Κάμποσ μοςχοβολάει! Γιομάτθ Μάθδεσ,
αγιόκλθμα και γαηίεσ θ Κουηοφντελθ!
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ελάτε, μθν ξεφεφγει ο νουσ ςασ! Ροιοσ ζφερε βιβλίο κοντά του;
ΡΑΛΔΛ Εϋ: Εγϊ, Δάςκαλε!
ΡΑΛΔΛ ΣΤϋ: Κι εγϊ!
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Τι φζρατε; Α! Βλζπω φζρατε το «ολόι». Βλζπετε; «Ωρολόγιον το Μζγα»,
γράφει απζξω, ςτο εξϊφυλλο.
ΡΑΛΔΛ Αϋ: Στθ Βενετιά είναι τυπωμζνα τα βιβλία μασ, Δάςκαλε!
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Στθ Βενετιά, παιδιά μου! Εκεί είναι τα τυπογραφεία των Ελλινων!
(2-3 παιδιά κουβεντιάηουν μεταξφ τουσ, κάνοντασ φαςαρία. Αρχίηουν να μαλϊνουν).
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Τι βλζπω εκεί; Δεν πιςτεφω να κζλει κανζνασ να δοκιμάςει τθ βίτςα;
Ζχω, ξζρετε, απ’ τισ μανάδεσ ςασ το ελεφκερο...
(Τα παιδιά ςυμμορφϊνονται αμζςωσ).
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Το μάκθμα αρχίηει. Τι μάκαμε τθν άλλθ φορά; Το βρικατε;
ΡΑΛΔΛ Βϋ: Μάλιςτα, Δάςκαλε!
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Εφγε, καμάρια μου! Ράμε να διαβάςουμε όλοι μαηί τθν πρϊτθ γραμμι:
ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΡΑΛΔΛΑ): Ρι – άλφα, Ρα. Ταυ – ζψιλον – ρο, τερ. Ρα και τερ,
Ράτερ. Ιτα-Μι-Ωμζγα-Νι, Θμϊν.
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Πλο μαηί;
ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ: Ράτερ θμϊν!
ΡΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ελάτε μαηί μου να ςυνεχίςουμε.
(Σθκϊνονται και βγαίνουν από τθ ςκθνι).

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ραρακαλοφμε τον Λερζα να φορζςει μπροςτά ςτα παιδιά τα άμφιά του!
Φμνοσ:
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Άγημη Ιάνηονεξ,
μη θαιώξ αζιήζακηεξ
θαη ζηεθακςζέκηεξ, πνεζβεύζαηε πνμξ Ηύνημκ
ειεεζήκαη ηαξ ροπάξ εμώκ.

Τραγοφδι:

Ήηακ έκα μηθνό θανάβη
Ήηακ έκα μηθνό θανάβη (2)

Ηη μ θιήνμξ πέθηεη ζημκ πημ κέμ (2)

πμο ήηακ αηαλίδεοημ (2)

πμο ήηακ α - α – αηαλίδεοημξ (2)

μεμέ με με

μεμέ με με

Ηη έθακ' έκα μαθνύ ηαλίδη(2)

Ηη μ θιήνμξ πέθηεη ζηα αγόνηα (2)

μέζα εηξ ηεκ Ιεζόγεημ (2)

πμο ήηακ ζακ ζακ ζακ ζθοιόρανα (2)

μεμέ με με

μεμέ με με

Ηαη ζε πεκηέλη εβδμμάδεξ (2)

Ηη μ θιήνμξ πέθηεη ζηα θμνίηζηα (2)

παζήθακ όιεξ μη ηνμθέξ (2)

πμο ήηακ ζακ ζακ ζακ πνηγθίπηζζεξ (2)

μεμέ με με

μεμέ με με

Ηαη ηόηε νίλακε ημκ θιήνμ (2)
κα δμύκε πμημξ ζα θαγςζεί (2)
μεμέ με με
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Οοκάκηεζε 10ε:
15 - 16 Δεθεμβνίμο 2012

Ο Χοιρςόπ γαλημεύει ςα κύμαςα!
Η ποξρεσυή
Βαςικά ςθμεία:
 Στθ δφςκολθ ςτιγμι τθσ φουρτοφνασ κι ενϊ τα κφματα κφκλωναν το καράβι
τουσ, οι μακθτζσ ιξεραν από ποιον να ηθτιςουν βοικεια: από το Δάςκαλό τουσ,
τον Χριςτό.
 Στισ τρικυμίεσ τθσ ηωισ, ςτισ ςτενοχϊριεσ δθλαδι και ςτισ δυςκολίεσ που
ςυναντάμε, μόνο ςτον Χριςτό μποροφμε να ελπίηουμε με ςιγουριά ότι κα μασ
βοθκιςει. Φτάνει να Του το ηθτιςουμε με τθν προςευχι μασ.
 Να μθ κυμόμαςτε όμωσ το Κεό μόνο ςτισ δυςκολίεσ, αλλά κάκε ϊρα και
κάκε ςτιγμι! Να Τον δοξάηουμε, να Τον παρακαλοφμε και να Τον ευχαριςτοφμε
για όλα όςα μασ χαρίηει: τθν υγεία μασ, τθν οικογζνειά μασ, τουσ φίλουσ μασ, το
ςχολείο μασ, το φαγθτό μασ, τα παιχνίδια μασ ακόμθ και το νερό που πίνουμε πράγματα απλά που όμωσ δε μποροφν να τα χαροφν όλα τα παιδιά τθσ θλικίασ
μασ.
 Κάκε πρωί όταν ςθκωκοφμε και το βράδυ πριν κοιμθκοφμε, πριν και μετά
το φαγθτό μασ, πριν ξεκινιςουμε για το ςχολείο, τθ δουλειά μασ ι ζνα ταξίδι, πριν
από κάκε απόφαςθ που πρζπει να πάρουμε ασ κάνουμε τον ςταυρό μασ κι ασ
λζμε δυο λόγια προςευχισ ςτο Κεό.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Φουρτοφνα - τρικυμία
 Ρροςευχι
 Ραράκλθςθ - Ευχαριςτία - Δοξολογία
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Ραιχνίδια:
Φουρτοφνα: Δφο παιδιά κρατοφν δεξιά και αριςτερά ζνα μακρφ μπλε φφαςμα
και το κουνάνε πζρα – δϊκε, πάνω – κάτω, ςαν τθ φουρτουνιαςμζνθ κάλαςςα. Τα
υπόλοιπα παιδιά προςπακοφν να περάςουν από κάτω χωρίσ να «πνιγοφν», δθλ.
χωρίσ να τ’ αγγίξει το φφαςμα. Κερδίηει όποιοσ μείνει τελευταίοσ!

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευι καραβιοφ με ό,τι υλικό μπορεί κανείσ να φανταςτεί: π.χ. με
απλό χαρτί, με ρολό χαρτιοφ κουηίνασ ι πλαςτικό μπουκάλι ντυμζνο με χαρτόνι,
πλαςτελίνι ςτο κάτω μζροσ για να ιςορροπεί, καλαμάκι για κατάρτι και λευκό χαρτί
για πανάκι κ.ά.
Φτιάχνουμε χάρτινα καραβάκια (κάκε παιδί το δικό του) και τα
χρωματίηουμε!

Συνταγι: Ζνα ςοκολατζνιο χριςτουγεννιάτικο καραβάκι! Το
Χριςτουγεννιάτικο καραβάκι μασ για φζτοσ μασ φζρνει γλυκά κεράςματα και
μάλιςτα τρϊγεται και το ίδιο ολόκλθρο! Είναι φτιαγμζνο αποκλειςτικά από
ςοκολάτα με καλοφπι ζνα χάρτινο καραβάκι ςαν αυτά που φτιάχναμε παιδιά! Ζτςι
για να κυμόμαςτε...
Υλικά (για ζνα καράβι 32 εκ.):
3μιςθ κουβερτοφρεσ
Μιςό πακζτο πτι μπζρ
Λαδόκολλα

Για τθ διακόςμθςθ
Καραμζλεσ
Μπιςκοτάκια-πουράκια
Λευκι ςοκολάτα

Εκτζλεςθ:
Φτιάχνουμε ζνα χάρτινο καραβάκι από λαδόκολλα. Για να είναι πιο ςτακερό το
καλοφπι ςασ προτείνω να κολλιςετε τθν λαδόκολλα και από τισ δυο όψεισ ςε ζνα
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πολφ λεπτό χαρτόνι και να φτιάξετε με αυτό το καραβάκι ϊςτε το καλοφπι ςασ να
είναι πιο ςτακερό.
Λιϊνουμε τθν πρϊτθ κουβερτοφρα ςε μπεν μαρί, περνάμε τθν πρϊτθ ςτρϊςθ
ςτο καραβάκι μασ εςωτερικά με ζνα πινζλο και το βάηουμε ςτο ψυγείο για 5 λεπτά.
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο άλλεσ 2 φορζσ και ςιγά- ςιγά αρχίηει το καραβάκι
μασ να παίρνει μορφι. Στο τζλοσ παςπαλίηουμε με τριμμζνο μπιςκότο και με τθν
μιςι κουβερτοφρα που ζχει απομείνει χτίηουμε εςωτερικά το καραβάκι μασ με ζνα
μείγμα ςοκολάτασ μπιςκότου με τα χζρια μασ. Αφινουμε ςτο ψυγείο να παγϊςει
καλά και μόλισ είναι ζτοιμο αφαιροφμε προςεκτικά εξωτερικά τθ λαδόκολλα.
Στολίηουμε με λιωμζνθ λευκι ςοκολάτα, κολλάμε είτε με γλάςο είτε με μερζντα
καραμζλεσ, ζνα πουράκι για φουγάρο ςτο οποίο βάηουμε και ζνα ςθμαιάκι
(αυτοςχζδιο με οδοντογλυφίδα ι από αυτά του εμπορίου).
Tο καράβι μασ είναι ζτοιμο! Φυςικά το γεμίηουμε με ηαχαρωτά και γλυκά για
να κεράςουμε μικροφσ και μεγάλουσ!!
Καλι επιτυχία!!!
Ρθγι: http://www.greekmasa.gr

Μπουκάλια ςτον Ρανορμίτθ! Μελετιςτε το παρακάτω κείμενο και μιλιςτε
ςτα παιδιά γι’ αυτόν τον παράδοξο και καυμαςτό τρόπο, με τον οποίο φτάνουν οι
προςευχζσ των πιςτϊν ςτο μοναςτιρι του Αρχαγγζλου Μιχαιλ του Ρανορμίτθ ι
Ρανερμιϊτθ ςτθ Σφμθ τθσ Δωδεκανιςου! Ετοιμάςτε, αν κζλετε, κι εςείσ ςαν
ςυντροφιά το δικό ςασ μπουκάλι με τα ονόματα των παιδιϊν και ρίξτε το ςτθ
κάλαςςα! (Διευκρινίςτε ότι κανονικά δεν ρίχνουμε μπουκάλια κ.ά. αντικείμενα ςε
κάλαςςεσ και ακτζσ, αλλά αυτό το κάνουμε κατ’ εξαίρεςθ, για τον ειδικό αυτό λόγο!)
Δείξτε ςτα παιδιά φωτογραφίεσ από τζτοια μπουκάλια (κα βρείτε ςε επόμενθ
ςελίδα).
ΘΑΡΙΑ ΠΜΡ ΠΑΛΖΑΞΕ ΟΠΕΚ ΟΡΙΕ!
ΙΝΜΡΗΑΘΖΑ ΝΖΟΠΩΚ ΑΝΜ ΗΑΘΓ ΙΓΞΜΟ ΠΕΟ ΓΕΟ
ΦΠΑΚΜΡΚ ΟΠΜ ΚΕΟΖ ΙΜΚΑ ΠΜΡΟ!

Δμπεία, μπμοθάιηα, θαί δέμαηα ζηαιμέκα από ημύξ ςθεακμύξ ζηήκ Ιμκή Παληάνπμο Ιηπαήι ζηήκ
Ούμε. Φζάκμοκ πάκημηε, ζέ όζμοξ με πναγμαηηθή πίζηε θάκμοκ ημ ηάμα ημοξ, θαί πάκηα παίνκμοκ
απάκηεζε από ημ Ιμκαζηήνη...
Μ Ανπάγγειμξ Ιηπαήι μ Νακμνμίηεξ, πένα από ηα αμέηνεηα επηβεβαηςμέκα Θαύμαηα πμο έπεη
επηηειέζεη θαη επηηειεί εδώ θαη εθαημκηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ζενά αοηή Ιμκή ηεξ Ούμεξ, πναγμαημπμηεί
(όπςξ ζα δμύμε παναθάης) θαη έκα δηαπνμκηθό (ακά ημοξ αηώκεξ) θαη ηαοηόπνμκα Ιμκαδηθό
παγθμζμίςξ Θαύμα, ζε όζμοξ πηζημύξ βνίζθμκηαη ζε δηάθμνα μένε ημο θόζμμο θαη δεκ έπμοκ ηε
δοκαηόηεηα κα ένζμοκ μη ίδημη ζημ Ιμκαζηήνη ημο.
Πμ Ιμκαζηήνη βνίζθεηαη ζημ Κόηημ άθνμ ημο κεζημύ θαη είκαη πηηζμέκμ ζημκ πακέμμνθμ όνμμ ημο
Νακόνμμο, εκώ από ημοξ πνώημοξ αθόμα νηζηηακηθμύξ αηώκεξ απμηειμύζε έκα από ηα Ηέκηνα ημπηθήξ
Γοζέβεηαξ πνμξ ημοξ Αγγέιμοξ. Μ ζεμενηκόξ Ζενόξ Καόξ ημο (εκηόξ ημο Μπμίμο δεζπόδεη, θαηέπμκηαξ
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θοζηθέξ δηαζηάζεηξ, ε Γθέζηηα Θαομαημονγή Γηθόκα ημο Παληάνπμο Ιηπαήι), είκαη πηηζμέκμξ ημ 1783θαη
δηαζέηεη πενίθεμμ Ηαμπακανηό.
Πμ Ιέγα ιμηπόκ θαη δηαπνμκηθό αοηό Θαύμα πμο ακαθέναμε παναπάκς, έπεη ζομβεί θαη ζομβαίκεη
ζε όπμημκ δηαζέηεη Αιεζηκή Νίζηε ζημκ Ιμκαδηθό Αιεζηκό Θεό, ζημκ Ηύνημ εμώκ Ζεζμύ νηζηό.
Γθείκμξ πμο αδοκαηεί ηεκ πανμύζα ζηηγμή κα επηζθεθζεί ηεκ Ζενά Ιμκή, μπμνεί μέζα ζε έκα μηθνό
μπμοθαιάθη, είηε από εμθηαιςμέκμ κενό είηε από πμνημθαιάδα (πιαζηηθό θαηά πνμηίμεζε, ςξ πημ
ακζεθηηθό), κα ημπμζεηήζεη Θομίαμα, έκα πανηί με ηα «Ρπέν Ργείαξ» θαη ηα «Ρπέν Ακαπαύζεςξ»
μκόμαηα εθείκςκ πμο επηζομεί, έκα πανηάθη με ημ Μκμμαηεπώκομμ, ηε δηεύζοκζε ή θαη ημ ηειέθςκό
ημο. Γπίζεξ, μπμνεί κα ζομπενηιάβεη θαη έκα γνάμμα πνμξ ημ Ιμκαζηήνη, γηα μπμημδήπμηε ζέμα ημκ
απαζπμιεί θαη ζα ήζειε κα γίκεη ζέμα πνμζεοπήξ ζηεκ Ζενά Ιμκή.
Αθμύ ημπμζεηήζεη μέζα όια αοηά ηα Αθηενώμαηα γηα ημκ Παληάνπε θαη θιείζεη ημ μπμοθαιάθη,
μπμνεί, είηε από έκα ιημάκη είηε από θάπμημ πιμίμ πμο βνίζθεηαη ζηα ακμηπηά κα πεηάλεη ημ μπμοθαιάθη
ζηε ζάιαζζα, αθμύ πνώηα πνμζεοπεζεί ζημκ Ανπάγγειμ Ιηπαήι ημκ Νακμνμίηε θαη ημο δεηήζεη κα ημ
μδεγήζεη μ ίδημξ ζημ Ιμκαζηήνη ημο ζηε Ούμε.
Μ Νακμνμίηεξ ζα ημ ακαιάβεη θαη ημ μπμοθαιάθη με ηα Αθηενώμαηα ζα θζάζεη ηειηθά ζηε Ούμε,
ζημκ όνμμ ηεξ Ζενάξ Ιμκήξ, ή δηαθμνεηηθά ζα μπιεπηεί ζηα δίπηοα ηςκ ρανάδςκ ζηα ακμηπηά ημο
κεζημύ.Οε θάζε πενίπηςζε όμςξ, μ ηειηθόξ πνμμνηζμόξ ημο ζα είκαη κα θαηαιήλεη άζηθημ ζηα πένηα ηςκ
ακζνώπςκ ημο Ιμκαζηενημύ, μη μπμίμη με ηε ζεηνά ημοξ (ςξ επηβεβαίςζε ημο Θαύμαημξ, «πνμξ Δόλακ
Θεμύ») ζα απμζηείιμοκ εοπανηζηήνηα επηζημιή πνμξ ημκ πηζηό πμο ημ έζηεηιε, εοπανηζηώκηαξ ημκ γηα
ηα Αθηενώμαηα.
Οηεκ Ζενά Ιμκή θοιάζζμκηαη μέπνη ζήμενα Αθηενώμαηα, πμο ηαλίδερακ μόκα γηα ημκ Νακμνμίηε
από δηάθμνα μένε ημο θόζμμο (όπςξ γηα πανάδεηγμα από ηεκ Αοζηναιία) θαη από δηάθμνεξ επμπέξ.
Πα παιηά ηα πνόκηα, μη πηζημί έζηεικακ με ημκ ηνόπμ αοηό ηα Αθηενώμαηά ημοξ μέζα ζε γοάιηκα
μπμοθάιηα, αθόμα θαη ζε θηβώηηα!
Νεγή:http://www.kivotoshelp.gr

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Δείχνουμε ςτα παιδιά το κομποςχοίνι και τουσ εξθγοφμε ότι ςε κάκε
κόμπο λζμε μια μικρι προςευχι!
Αν μποροφμε, χαρίηουμε από ζνα μικρό κομποςχοίνι ςτα παιδιά!
Το κομποςχοίνι
Είναι ζνα μαφρο ςχοινί με κόμπουσ.
Υπάρχουν κομποςχοίνια με 12, 33, 100, 300, 500 ι ακόμα και 1000 κόμπουσ!
Κάκε κόμποσ είναι πλεγμζνοσ ζτςι, ϊςτε να ςχθματίηονται 9 μικροί ςταυροί.
Ρροςοχι! Το κομποςχοίνι δεν το φοράμε… «για ομορφιά»!
Μασ βοθκάει ςτθν προςευχι μασ.
Αυτόσ που προςεφχεται με το κομποςχοίνι, κάκε φορά που πιάνει ζναν κόμπο, λζει
μία από τισ παρακάτω ςφντομεσ προςευχζσ:
Κφριε Ιθςοφ, Χριςτζ, ελζθςόν με τον αμαρτωλόν.
Υπεραγία Θεοτόκε, ςώςον θμάσ.
Άγιε του Θεοφ, πρζςβευε υπζρ θμών.
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Φμνοσ:
Ήπμξ πι. α΄ - «Αγημνείηηθμ»

Ηύνηε, ειέεζμκ! Ηύνηε, ειέεζμκ! Ηύνηε, ειέεζμκ!
Τραγοφδι:

Ε θμονημύκα
Ιέζα ζ' έκα πιμίμ ήηακ μ νηζηόξ,
θαη δώδεθα ρανάδεξ θμβηζμέκμη,
ημ θύμα ήηακ μεγάιμ , ημ θανάβη μηθνό
θαμηά ειπίδα δεκ ημοξ μέκεη.

Πμκ είδακ κα ζεθώκεηαη, ζημ θύμα κα μηιά
θη ε ζάιαζζα εοζύξ κα γαιεκεύεη
ήηακε ρανάδεξ θη είπακ δεη πμιιά
μα ημύημ δεκ ημ είδακε λακά .

Νμημξ, πεξ μαξ πμημξ είζαη πμημξ;
Γζύ πμο ημοξ ακέμμοξ δηαηάδεηξ ,
Γζύ πμο ηε βνμπή ζηαμαηάξ
Ηαη ηε θμονημύκα θμπάδεηξ .

Ηαη ζήμενα θμονημύκα, θαη ζήμενα βνμπή
Ιε πόιεμμ, ρεοηηά θαη αδηθία ,
Πμ μίζμξ ημο ακζνώπμο απιώκεηαη ζηε γε
μ' αηάναπμη μέκμοκ μη πηζημί.

Ρρώκμοκε ηα πένηα ημοξ ρειά ζημκ μονακό,
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Γζύ είζαη ε μόκε ειπίδα πμο ημοξ μέκεη
Ηαη γύνς ημοξ απιώκεηαη γαιήκε ζεσθή
θη μη άκζνςπμη νςημύκ εθζηαηηθμί:

Νμημξ, πεξ μαξ πμημξ είζαη πμημξ;.......
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Οοκάκηεζε 11ε:
22 – 23 Δεθεμβνίμο 2012

Έμαπ Απόρςξλξπ, «αδελτόπ» ςξσ Χοιρςξύ:
Ο Άγιξπ Ιάκχβξπ ξ Αδελτόθεξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Λωςιφ, ο προςτάτθσ τθσ Ραναγίασ μασ, από το γάμο του με άλλθ γυναίκα
είχε αποκτιςει παιδιά που θ Εκκλθςία μασ ονόμαςε «αδελφόκεουσ», επειδι οι
άνκρωποι τουσ ζβλεπαν ςαν αδζρφια του Χριςτοφ, μιασ και κατοικοφςαν ςτο ίδιο
ςπίτι. Ο Λωςιφ, βζβαια, δεν είχε παντρευτεί τθν Ραναγία, αλλά τθν προςτάτευε
ςτοργικά ςαν πατζρασ, διότι του τθν είχαν εμπιςτευκεί οι ιερείσ του Ναοφ για να
τθν προςζχει κι εκείνθ να τον βοθκάει, αφοφ ιταν χιροσ και μεγάλοσ ςε θλικία.
Ζτςι, οφτε και τα παιδιά αυτά ιταν αδζρφια του Χριςτοφ ςτθν πραγματικότθτα.
 Θ Ραναγία μασ γζννθςε μζςα ςε πολλοφσ κινδφνουσ και δυςκολίεσ τον
Χριςτό. Δεν ζβριςκαν ςπίτι ςτθ Βθκλεζμ, για να ξεκουραςτοφν και να γεννιςει, γι’
αυτό κατζφυγαν ς’ ζνα ςτάβλο. Αντιμετϊπιςαν το κρφο και τθν παγωνιά. Τουσ
κυνιγθςαν οι ςτρατιϊτεσ του Θρϊδθ, που ζψαχναν να ςκοτϊςουν το Ραιδί και
αναγκάςτθκαν να καταφφγουν μακριά ςτθν Αίγυπτο, για να γλιτϊςουν, όπωσ τουσ
είπε ο Άγγελοσ. Στθ «φυγι ςτθν Αίγυπτο» ςυνόδεψαν τθν Ραναγία και το
νεογζννθτο Χριςτό όχι μόνο οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά και ο Λωςιφ και ο γιοσ του, ο
Άγιοσ Λάκωβοσ ο Αδελφόκεοσ, για να τουσ προςτατζψουν.
 Μετά τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ, ο Άγιοσ Λάκωβοσ ο Αδελφόκεοσ μίλθςε
ςτουσ ανκρϊπουσ για τον Χριςτό ωσ Απόςτολοσ, ζνασ από τουσ Εβδομικοντα.
Ζγινε μάλιςτα ο πρϊτοσ Επίςκοποσ των Λεροςολφμων και τελικά μαρτφρθςε για
τον Χριςτό. Τον γκρζμιςαν οι Λουδαίοι από τθ ςτζγθ του Ναοφ του Κεοφ, που
ζφτιαξε ο Σολομϊντασ και βρίςκεται ςτα Λεροςόλυμα. (Οι Λουδαίοι λάτρευαν το
Κεό μόνο ςε ζνα Ναό).
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 Ο Χριςτόσ γεννικθκε από αγάπθ για τουσ ανκρϊπουσ. Ο Άγιοσ Λάκωβοσ είχε
τθ μεγάλθ ευλογία να ηιςει ςτο ίδιο ςπίτι με τον Υιό του Κεοφ. Καλεί κι εμάσ,
όςουσ Τον αγαπάμε, να ηιςουμε μαηί Του ςτο μεγάλο ςπίτι που ανικει ςε όλουσ
μασ, τθν Εκκλθςία. Να Ζρχεται ακόμθ ςτθ γθ τϊρα, τα Χριςτοφγεννα και μασ καλεί
να Τον ςυναντιςουμε ςτθν Εκκλθςία. Να κοινωνιςουμε!

Λζξεισ - κλειδιά:
 Αδελφόκεοσ
 Ναόσ
 Φυγι
 Κεία Κοινωνία
 Χριςτοφγεννα

Ραιχνίδια: (Δεν ςασ κυμίηουν τθν Αίγυπτο;)
Ρυραμίδα: Ο παίχτθσ προςπακεί να ρίξει με το μπαλάκι, με μία βολι, και όλα
τα βαηόγαλα. Χρειάηονται:
- Δζκα βαηόγαλα, ςτθμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο ςε ςχιμα πυραμίδασ
(τζςςερα ςτθ βάςθ, τρία ςτο β’ επίπεδο, δφο ςτο γ’ και ζνα ςτθν κορυφι).
- Ζνα μπαλάκι του τζννισ
Μοφμιεσ: Ραίηουν δφο ι περιςςότερα ηευγάρια. Από τουσ δφο του κάκε
ηευγαριοφ, ο ζνασ προςπακεί να τυλίξει τον άλλον με χαρτί υγείασ ςαν μοφμια.
Κερδίηει όποιοσ τυλίξει το ηευγάρι του καλφτερα.

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευάηουμε χριςτουγεννιάτικα διακοςμθτικά: Βλ. ςχζδια ςε επόμενθ
ςελίδα!
Κάρτεσ χριςτουγεννιάτικεσ: Δϊςτε χαρτονάκια λευκά ι μπεη ςτα παιδιά και
δθμιουργιςτε τισ δικζσ ςασ χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ, για να τισ ςτείλετε ςε
πρόςωπα που κα αποφαςίςετε όλοι μαηί, ςαν ομάδα.
Κάλαντα: Βγείτε όλοι μαηί να πείτε τα χριςτουγεννιάτικα κάλαντα ςε
ςυγγενείσ, φίλουσ, ενορίτεσ και άλλουσ. Μπορείτε ακόμθ να επιςκεφκείτε κάποιο
ίδρυμα τθσ περιοχισ ςασ, αρρϊςτουσ, μοναχικοφσ θλικιωμζνουσ κ.ά.
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Και ζνασ χριςτουγεννιάτικοσ πίνακασ: «Τα κάλαντα». Δείχνουμε ςτα παιδιά
τον πίνακα (ελαιογραφία ςε μουςαμά) του Νικθφόρου Λφτρα (1832 -1904) με τίτλο:
«Τα κάλαντα» (υπάρχει και ςτο τετράδιο δραςτθριοτιτων). Συηθτάμε ερωτιματα,
όπωσ:

(Ρεριςςότερα βλ. ςτο: Σοφία Γιαλουράκθ, Το κουτί τθσ Τζχνθσ, εκδ. Δίπτυχο, 2005, ςς. 246 επ.)
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Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ρροςκυνάμε και παρατθροφμε καλά τθν εικόνα τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ!
Αναγνωρίηουμε τα πρόςωπα που εικονίηονται ς’ αυτιν!
Μπροςτά τθσ κάνουμε τθν προςευχι μασ για τθ λιξθ τθσ ςυνάντθςθσ!
Φμνοσ:

Ε γέκκεζίξ ζμο, νηζηέ μ Θεόξ εμώκ,
ακέηεηιε ης θόζμς ημ θςξ ημ ηεξ γκώζεςξ.
Γκ αοηή γαν μη ημηξ άζηνμηξ ιαηνεύμκηεξ
οπό αζηένμξ εδηδάζθμκημ
Οε πνμζθοκείκ, ημκ Ήιημκ ηεξ Δηθαημζύκεξ,
θαη Οε γηκώζθεηκ ελ Ύρμοξ Ακαημιήκ.
Ηύνηε, δόλα Ομη.
Τραγοφδι:

Ηάιακηα νηζημογέκκςκ Νακειιήκηα
Ηαιήκ εζπένακ άνπμκηεξ θη ακ είκαη μνηζμόξ ζαξ
νηζημύ ηεκ ζεία Γέκκεζε κα πς ζη’ ανπμκηηθό ζαξ.
νηζηόξ γεκκάηαη ζήμενμκ εκ Βεζιεέμ ηε πόιεη
μη μονακμί αγάιιμκηαη, παίνεη ε Ηηίζηξ όιε.
Γκ ης ζπειαίς ηίθηεηαη εκ θάηκε ηςκ αιόγςκ
μ Βαζηιεύξ ηςκ Μονακώκ θαη Νμηεηήξ ηςκ όιςκ.
Νιήζμξ αγγέιςκ ράιιμοζη ημ δόλα εκ ορίζημηξ
θαη ημύηςκ άλημκ εζηίκ ε ηςκ Νμημέκςκ πίζηηξ.
Γθ ηεξ Νενζίαξ ένπμκηαη ηνεηξ Ιάγμη με ηα Δώνα
Άζηνμ ιαμπνό ημοξ μδεγεί πςνίξ κα ιείρεη ώνα.
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Ηάιακηα νηζημογέκκςκ βοδακηηκά
Άκανπμξ Θεόξ θαηαβέβεθεκ
θαη εκ ηε Νανζέκς θαηώθεζεκ.

Γνμονέμ, ενμονέμ,
ενμο ενμο ενμονέμ,
αίνε άπνακηε.
Βαζηιεύξ ηςκ όιςκ θαη Ηύνημξ
ήιζε ημκ Αδάμ ακαπιάζαζζαη.

Πενηνέμ, ηενηνέμ,
ηενηνέμ θαη ηεκεκά,
παίνε Δέζπμηκα.
Γεγεκείξ ζθηνηάηε θαη παίνεηε,
ηάλεηξ ηςκ Αγγέιςκ εοθναίκεζζε.

Γνμονέμ, ενμονέμ,
ενμο ενμο ενμονέμ,
αίνε άπνακηε.
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Οοκάκηεζε 12ε:
12 - 13 Ζακμοανίμο 2013

Ο Απόρςξλξπ Ηοχδίχμαπ υειοξςξμεί
ςξμ Σχρίχμα ποώςξ Επίρκξπξ Λεσκάδαπ!
Αφιγθςθ:
Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ από τθν Μακεδονία πιγε ςτθ, γειτονικι με τθ Λευκάδα,
Νικόπολθ τθσ Θπείρου. Θ Νικόπολθ ιταν πολιτικό, εμπορικό, οικονομικό και
πολιτιςτικό κζντρο τθσ Ραλαιάσ Θπείρου. Είχε ιδρυκεί από τον Οκτάβιο Αφγουςτο ςε
ανάμνθςθ τθσ νίκθσ του ςτθ ναυμαχία του Ακτίου, το 31 μ.Χ.
Αυτι τθ ρωμαϊκι μεγαλοφπολθ διάλεξε ο Απόςτολοσ Ραφλοσ για να περάςει
εκεί τον χειμϊνα του 65 μ.Χ. Γράφει ςχετικά ςτθν επιςτολι που ςτζλνει ςτον μακθτι
του, τον Τίτο: «Μόλισ ςου ςτείλω τον Αρτεμά ι τον Τυχικό, φρόντιςε να ‘ρκεισ
γριγορα ςτθ Νικόπολθ, διότι εκεί αποφάςιςα να μείνω τον χειμϊνα…» (Τίτ. 3,3).
Στθ Νικόπολθ ηοφςαν τότε πολλοί Λευκαδίτεσ. Αυτοί μάλλον τον παρακίνθςαν
και ζςτειλε ςτο απζναντι νθςί τθσ Λευκάδασ πρϊτα τον πιςτό ςυνεργάτθ και ςυνοδό
του, Απόςτόλο Ακφλα.
Ο κιρυκασ τθσ νζασ Ρίςτθσ αποβιβάςτθκε ςτο τότε ρωμαϊκό λιμάνι, που
εξυπθρετοφςε τθν επικοινωνία με τον Αμβρακικό, ςτθ ςθμερινι παραλία του ΑθΓιάννθ. Ιταν χειμϊνασ καιρόσ και γι’ αυτό ο Ακφλασ ςυγκζντρωςε το πλικοσ των
ανκρϊπων, που ποκοφςαν να ακοφςουν το κιρυγμα του Χριςτοφ ςε μια ςπθλιά,
ςτθν άκρθ τθσ παραλίασ. Πςοι απ’ αυτοφσ πίςτεψαν, ςυνζχιςαν να προςεφχονται
και να λατρεφουν το Κεό μζςα ς’ εκείνθ τθ μικρι ςπθλιά.
Σφντομα ο Ακφλασ αναχϊρθςε για τθν Ζφεςο. Για να ςυνεχίςει το ζργο του
Ακφλα, ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ζςτειλε ςτθ Λευκάδα ζναν άλλο ςυνεργάτθ του, τον
Απόςτολο Θρωδίωνα. Ο Θρωδίωνασ τελοφςε τακτικά τθ Κεία Λειτουργία,
κοινωνοφςε με το Σϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ τουσ πιςτοφσ και τουσ δίδαςκε το
λόγο του Κεοφ.
Ο Θρωδίωνασ μάλιςτα χειροτόνθςε επίςκοπο Λευκάδοσ, τον πρϊτο ςτθν
ιςτορικι διαδρομι τθσ εκκλθςιαςτικισ κοινότθτασ του νθςιοφ, τον Σωςίωνα.
Ο Θρωδίωνασ και ο Σωςίωνασ ανζβθκαν κάποια θμζρα μαηί μζχρι το φψωμα
όπου ιταν χτιςμζνοσ ο ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ τθσ Λευκαδίασ, δθλαδι το κρθςκευτικό
κζντρο τθσ ειδωλολατρικισ ακόμθ Λευκάδασ. Για τρεισ ολόκλθρεσ θμζρεσ κιρυτταν
τθ νζα Ρίςτθ ςτα ςυγκεντρωμζνα πλικθ. Στθ ςυνζχεια, μετά από κερμι προςευχι,
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πρόςταξαν το ξόανο (ξφλινο άγαλμα) τθσ «κεάσ» να ςυντριβεί κι αυτό, με τθ δφναμθ
του Χριςτοφ, ζπεςε ςτθ γθ κι ζγινε κομμάτια. Κι άλλοι πολλοί Λευκαδίτεσ πίςτεψαν
τότε ςτον Χριςτό.
Μετά από λίγο καιρό ζφταςε ςτθ Λευκάδα και ο ίδιοσ ο Απόςτολοσ Ραφλοσ.
Κατζπλευςε ςτο ρωμαϊκό λιμάνι, όπου τον υποδζχτθκαν οι Χριςτιανοί του νθςιοφ.
Στο ςπιλαιο, όπου πρϊτοσ ο Ακφλασ είχε κθρφξει ο Απόςτολοσ των Εκνϊν
λειτοφργθςε και χειροτόνθςε πρϊτο επίςκοπο Λευκά δοσ τον μακθτι του, Σωςίωνα.
Θ ςπθλιά αργότερα διαμορφϊκθκε ςε χριςτιανικό εκκλθςάκι, το εξωκλιςι του ΑθΓιάννθ του «Αντηοφςθ», όπωσ λζγεται.
Ο Θρωδίωνασ ιταν ζνασ από τουσ Ο’ (εβδομικοντα) Αποςτόλουσ.
Μνθμονεφεται από τον Απόςτολο Ραφλο και διακονοφςε όλουσ τουσ Αγίουσ
Αποςτόλουσ.
Μετά χειροτονικθκε απ’ αυτοφσ πρεςβφτεροσ και ακολοφκωσ, επίςκοποσ Νζων
Ρατρϊν (δθλαδι ςτθν Υπάτθ τθσ Φκιϊτιδασ, κοντά ςτθ Λαμία). Εκεί ανζπτυξε
πλουςιότατθ ιεραποςτολικι δράςθ, διδάςκοντασ τουσ Ζλλθνεσ και οδθγϊντασ
πολλοφσ ςτθν πίςτθ του Χριςτοφ.
Το γεγονόσ αυτό προκάλεςε τον φκόνο των Λουδαίων ςε βάροσ του και υπζςτθ
πολλά δεινά απ’ αυτοφσ. Ρράγματι, οι Λουδαίοι του επιτζκθκαν μαηί με τουσ
ειδωλολάτρεσ, τον χτφπθςαν ανθλεϊσ και του ςυνζτριψαν με πζτρεσ το ςτόμα.
Ζπειτα, τον χτφπθςαν με ρόπαλα ςτο κεφάλι και ςτθ ςυνζχεια τον
κατακρεοφργθςαν.
Για τον Άγιο Σωςίωνα γνωρίηουμε μόνο ότι ιταν μακθτισ του Αποςτόλου
Ραφλου και χειροτονικθκε –όπωσ προλζχκθκε- πρϊτοσ επίςκοποσ Λευκάδοσ.
Βαςικά ςθμεία:
 Εκτόσ από τουσ Δϊδεκα Αποςτόλουσ και άλλοι μακθτζσ τουσ και μακθτζσ
του Χριςτοφ μίλθςαν ςτον κόςμο για Εκείνον. Αρχικά ιταν μαηί με τουσ
Αποςτόλουσ, τουσ ακολουκοφςαν ςτα ταξίδια τουσ, χειροτονικθκαν Επίςκοποι
από αυτοφσ και αργότερα ςτζλνονταν και μόνοι τουσ ςε διάφορεσ αποςτολζσ.
 Οι Απόςτολοι με τθ ςειρά τουσ χειροτονοφςαν τουσ διαδόχουσ τουσ για να
ςυνεχίςουν το ζργο τουσ. Εκείνοι χειροτόνθςαν άλλουσ ςυνεργάτεσ τουσ για να μθ
ςταματιςει το ζργο του Χριςτοφ και των Αποςτόλων Του.
 Το ίδιο γίνεται ςτθν Εκκλθςία μζχρι ςιμερα. Οι Επίςκοποι διαλζγουν τουσ
ανκρϊπουσ που κα χειροτονιςουν ιερείσ και διακόνουσ. Ζτςι ςτθν Εκκλθςία μασ
υπάρχουν ςιμερα τρεισ βακμοί Λερωςφνθσ: οι Διάκονοι που βοθκοφν ςτθν τζλεςθ
τθσ Κείασ Λειτουργίασ και όλων των Μυςτθρίων, οι Ρρεςβφτεροι που μποροφν να
τελοφν μόνοι τουσ τθ Κεία Λειτουργία και οι Επίςκοποι που τελοφν τθ Κεία
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Λειτουργία κι αυτοί, αλλά ακόμθ επειδι θ αποςτολι τουσ είναι να φροντίηουν και
να επιβλζπουν είναι οι μόνοι που μποροφν να χειροτονοφν Διακόνουσ και Λερείσ.
 Ππωσ ο βοςκόσ φροντίηει το κοπάδι του, να μθν το πειράξουν οι λφκοι και
να βρίςκει τροφι, ζτςι και οι Λερείσ φροντίηουν εμάσ τουσ Χριςτιανοφσ από τθν
αμαρτία, να μθ μασ πειράξει ο διάβολοσ και να τρζφονται οι ψυχζσ μασ με τα Λερά
Μυςτιρια, τθ Κεία Κοινωνία κλπ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Χειροτονία
 Διάδοχοσ
 Διάκονοσ - Λερζασ - Επίςκοποσ
 Ροιμζνασ
 Διάβολοσ
 Αμαρτία

Ραιχνίδια:
Μακαίνουμε λαχνίςματα! Τα «λαχνίςματα» είναι τα μικρά ποιθματάκια που
χρθςιμοποιοφν τα παιδιά για να τα βγάλουν πριν από κάποιο παιχνίδι. Ηθτάμε να
μασ πει ο κακζνασ όποιο ξζρει και τουσ μακαίνουμε 2-3 κι εμείσ!
Ιανηάμ μανηάμ

ζηε Βόνεηα Αμενηθή

ζημ παιηό παπμύηζη

Μ μανηάμ μανηάμ μανηάμ

ζα δείξ ημκ Γνμή

πμο 'πε λεθμιιήζεη.

ζη κημ νε μη μαθανό

κα παίδεη μμοζηθή

μαθανό

με ημ θόθθηκμ ζθμοθί

Άζηνα κηαμ

ιέμ ιέμ πη πη πη

" Βγαίκεηξ" θαη ηα

Άζηνα κηαμ

ιέμ ιέμ πη πη πη

θοιάξ εζύ!

πίθη πίθη ναμ

one two three

ημ ρςμί ημ ιέκε κηαμ
Κημνεμη θαζόια

θαη ηε γάηα Ηανμιίκα

Α-μπε-μπα-μπιμμ

Κημνεμη θαζόια

θαη ημκ πμκηηθό

Α-μπε-μπα-μπιμμ

μμο 'θογε ε ζόια

Οςιήκα

ημο-θη-ζε-μπιμμ

πήγε ζημ Νανίζη

πμο πεγαίκεη ζηε

α-μπε-μπα-μπιμμ

κα παναζενίζεη

θμοδίκα

ημο-θη-ζε-μπιμμ

θη όηακ ζα γονίζεη

θαη ρμθάεη από ηεκ

μπιημ-μπιμμ.

πάιη ζα θμιιήζεη

πείκα.

Μηάκ ζα παξ εθεί
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Μ νηζηόξ θη ε Νακαγία
Μ νηζηόξ θη ε Νακαγία
θάκακε μηα ζομθςκία:
πμημξ ζα βνεί ημ δεθαηνία
έκα-δύμ-ηνία-ηέζζενα
πέκηε-έλη-επηά-μπηώ
εκκηά-δέθα-έκηεθα
δώδεθα-δεθαηνία.

Μ Ηαναθαηζάκεξ
Μ Ηαναθαηζάκεξ μπήθε ζημ ηεγάκη θη έζπαζε η' αογά.
Γηαηί Ηαναθαηζάκε, μπήθεξ ζημ ηεγάκη θη έζπαζεξ η' αογά;
Φάε ηώνα θη από μέκα μηα θανπαδηά.

Ακέβεθα ζηε ιεμμκηά κα θόρς έκα ιεμόκη
Ακέβεθα ζηε ιεμμκηά κα θόρς έκα ιεμόκη
θη ε ιεμμκηά ηζαθίζηεθε θαη μμο θμρε ημ πένη.
Δώξ μμο ημ μακηηιάθη ζμο ημ πνοζμθεκηεμέκμ
κα δέζς ημ πενάθη μμο πμο ημ'πς μαηςμέκμ.

Μπιη
Μαηεφονται τα παιδιά και αποφαςίηουν ποιοσ κα τα «φυλάει». Αυτόσ λοιπόν
βάηει το αριςτερό του χζρι ςαν παρωπίδα ςτο μάτι του και το δεξί του χζρι κάτω
από τθν αριςτερι του μαςχάλθ (όπωσ φαίνεται ςτθ φωτογραφία), κρατϊντασ τθν
παλάμθ ανοιχτι προσ τα πάνω.
Οι άλλοι παίκτεσ ςτζκονται πίςω του και ζνασ απ' αυτοφσ του χτυπάει τθν
ανοιχτι παλάμθ και φςτερα απομακρφνεται μαηί με τουσ άλλουσ. Πλοι χοροπθδοφν
γφρω του και ςτριφογυρίηουν το δεξί τουσ δείκτθ φωνάηοντασ «Μπιηηη!», όπωσ κάνει
θ μζλιςςα. Αυτόσ που τα φυλάει πρζπει να μαντζψει ποιοσ τον χτφπθςε. Αν τον
ανακαλφψει, τότε αυτόσ παίρνει τθ κζςθ του, αλλιϊσ τα ξαναφυλάει ο ίδιοσ.
Ρζτρα – μολφβι – ψαλίδι – χαρτί

Δραςτθριότθτεσ:
Βίντεο χειροτονίασ: Ραρακαλουκοφμε ζνα βιντεάκι από κάποια χειροτονία,
διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ από πζντε λεπτά, και ςυηθτάμε τισ εντυπϊςεισ τουσ!
Ηωγραφικι: Ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν τον ιερζα τθσ Ενορίασ
μασ!
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Καταςκευι: Θμερολόγιο – χειμωνιάτικο ςπίτι από χαρτόνι οντουλζ (βλ.
ςχζδια ςε επόμενθ ςελίδα)

Φτιάχνουμε Βαςιλόπιτα και ηθτάμε από τον ιερζα τθσ ενορίασ μασ να τθν
ευλογιςει, διαβάηοντασ τθν ειδικι ευχι. Γράφουμε ςε ζνα χαρτάκι τα ονόματα των
παιδιϊν τθσ ςυντροφιάσ, για να τα μνθμονεφςει ο ιερζασ υπζρ υγείασ.
Συνταγι για Βαςιλόπιτα
Υλικά:
250 γραμ. βοφτυρο γάλακτοσ
350 γραμ. γιαοφρτι
500 γραμ. ηάχαρθ
6 αυγά
500 γραμ. αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του
1 κουταλάκι του γλυκοφ (γεμάτο) κρεμόριο (το βρίςκετε ςε φαρμακείο)
100 γραμ. χυμό πορτοκαλιοφ
1 κουταλάκι του γλυκοφ μπζικιν πάουντερ
1 κουταλιά τθσ ςοφπασ ξφςμα πορτοκαλιοφ
125 γραμ. καρφδια χοντροκομμζνα
Για το γαρνίριςμα:
λίγθ ηάχαρθ άχνθ
ξθροί καρποί
κακάο ι κουβερτοφρα
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Χτυπάτε τα αυγά με τθ ηάχαρθ μζχρι που να αςπρίςουν. Λιϊνετε το βοφτυρο
το ρίχνετε μζςα ςτο μίγμα και ςυνεχίηετε το χτφπθμα. Διαλφετε το κρεμόριο ςτο
χυμό πορτοκαλιοφ και το προςκζτετε. ίχνετε το ξφςμα πορτοκαλιοφ, το γιαοφρτι και
το αλεφρι με το μπζικιν πάουντερ και ανακατεφετε με απαλζσ κινιςεισ. Τζλοσ
ρίχνετε και τα καρφδια. Βουτυρϊνετε ζνα ταψί Νο 36 και ρίχνετε το μίγμα. Ψινετε
τθν πίτα ςτουσ 200ο C για 1 ϊρα περίπου. Πταν κρυϊςει τθν παςπαλίηετε με ηάχαρθ
άχνθ, γράφετε το ζτοσ με κακάο ι κουβερτοφρα λιωμζνθ και γαρνίρετε με ξθροφσ
καρποφσ.
(Ρθγι: Αναςταςία Λάγγα, Οι Συνταγζσ τθσ Νοικοκυράσ,
εκδ. Φφλλα, Τρίπολθ 2003)

Συηθτάμε: Ροιοσ ιταν ο Άγιοσ Βαςίλειοσ; Γιατί βάηουμε νόμιςμα ςτθ
βαςιλόπιτα;
Βοθκθτικό κείμενο:
Ο ΑΓΛΟΣ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΛ Θ «ΒΑΣΛΛΟΡΛΤΑ»
Ροιοσ ιταν ο Άγιοσ Βαςίλειοσ;
Γεννικθκε το 329 από ευςεβείσ γονείσ, τον Βαςίλειο, που καταγόταν από τον Ρόντο, και τθν
Εμμζλεια, που καταγόταν από τθν Καππαδοκία. Ζηθςε και ζδραςε ςτα χρόνια του βαςιλιά Ουάλθ,
ςτον οποίο και απζδειξε ότι ο Άρειοσ ιταν αιρετικόσ. Σποφδαςε πολλζσ από τισ γνωςτζσ, τότε,
επιςτιμεσ. Μζχρι και ςτθν Ακινα ζφταςε μαηί με τον φίλο του, Άγιο Γρθγόριο τον Κεολόγο, για να
ςπουδάςουν φιλοςοφία. Το 370 ζγινε Αρχιεπίςκοποσ ςτθν Καιςάρεια τθσ Καππαδοκίασ. Εκεί ζδωςε
πολλοφσ αγϊνεσ για χάρθ τθσ Ορκόδοξθσ πίςτθσ. Μζχρι και τον ίδιο τον ζπαρχο εξζπλθξε. Ζγραψε
πάρα πολλά κεολογικά, φιλοςοφικά και κοινωνικά ζργα. Με αυτά, πολζμθςε τισ δοξαςίεσ των
αιρετικϊν και δίδαξε ςτο ποίμνιό του τθν αλθκινι πίςτθ και πϊσ πρζπει να ηουν οι Χριςτιανοί. Ιταν
πράγματι αςκθτισ.
Κι ακόμθ, ιταν εξαιρετικά φιλάνκρωποσ και ελειμων. Με απλοχεριά ςκόρπιηε τθν αγάπθ
του ςτουσ εμπερίςτατουσ ςυνανκρϊπουσ του. Πχι μονάχα ςτα λόγια, αλλά και ζμπρακτα, υλικά.
Μδρυςε γι’ αυτό τθν «Βαςιλειάδα», δθλαδι μια ςειρά από φιλανκρωπικά ιδρφματα –γθροκομεία,
ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία κ.ά.- που είχαν ςκοπό να λιγοςτζψουν τον πόνο των ανκρϊπων.
«Εκοιμικθ» ςε μικρι ςχετικά θλικία: μόλισ 49 ετϊν.
Στθν οικογζνεια του Μεγάλου Βαςιλείου ανικουν άλλοι 8 Άγιοι τθσ Εκκλθςίασ μασ: θ γιαγιά
του, Μακρίνα, ο πατζρασ του, Βαςίλειοσ, θ μθτζρα του, Εμμζλεια και τα αδζρφια του, Μακρίνα,
Γρθγόριοσ επίςκοποσ Νφςςθσ, Ρζτροσ, Ναυκράτιοσ και Κεοςζβεια!
Ρϊσ ιταν ο Άγ. Βαςίλειοσ;
«Και ιταν (ο Μζγασ Βαςίλειοσ) ωσ προσ τθν μορφι του ςϊματόσ του ψθλόσ πολφ, αδφνατοσ
ζωσ ςκελετωμζνοσ, μελαχρινόσ, όλοσ χλωμάδα ςτο πρόςωπο, με μεγάλθ μφτθ και με φρφδια που
ςχθμάτιηαν κφκλο. Το δζρμα του μετϊπου του, που βρίςκεται πάνω από τα φρφδια, ιταν
ςουφρωμζνο και ζμοιαηε παραδομζνοσ ςτισ ςκζψεισ του. Το μζτωπό του είχε λίγεσ ρυτίδεσ. Ιταν
μακρυπρόςωποσ και είχε κροτάφουσ βακουλωτοφσ. Ιταν κουρεμζνοσ ςχεδόν ςφρριηα. Θ γενειάδα
του ιταν αρκετά μακριά προσ τα κάτω και μόλισ άρχιηε να γίνεται γκρίηα».
(Από το «Συναξάριον» του Αγίου Βαςιλείου, Αρχιεπιςκόπου Καιςαρείασ – 1θ Λανουαρίου)
Γιατί ζχει ςυνδεκεί ο Άγ. Βαςίλειοσ με τα δϊρα;
Ο Άγιοσ ιταν εξαιρετικά φιλάνκρωποσ και ελειμων. Με απλοχεριά ςκόρπιηε τθν αγάπθ του
ςτουσ ςυνανκρϊπουσ του, που είχαν ανάγκθ. Πχι μονάχα ςτα λόγια, αλλά και ζμπρακτα, υλικά.
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Θ λαϊκι φανταςία ζχει διαμορφϊςει ανάλογα τθ φιγοφρα του και κάκε παιδί τον περίμενε
να ζρκει τθν παραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ, κυρίωσ ςτα φτωχόςπιτα και ςτα ταπεινά καλφβια.
Αφετθρία του, θ μακρινι Καιςάρεια. Κα ερχόταν από εκεί γεμάτοσ δϊρα, για όλουσ όςουσ
λαχταροφςαν τθν επίςκεψι του μζςα ςτθ φτϊχεια τουσ.
Ροια είναι θ ιςτορία τθσ «Βαςιλόπιτασ»;
Ο Λουλιανόσ ο Ραραβάτθσ, ο ωμαίοσ αυτοκράτορασ, πθγαίνοντασ ςτθν Ρερςία, πζραςε κι
από τθν Καιςάρεια. Τον υποδζχτθκε ο παλιόσ του ςυμμακθτισ ςτθν Ακινα, ο επίςκοποσ Βαςίλειοσ,
μαηί με τον λαό.
Ο αυτοκράτορασ απαίτθςε δϊρα βαςιλικά, ταιριαςτά ςτο αξίωμά του. Ο αςκθτισ επίςκοποσ
δεν είχε τίποτε κι ζτςι του πρόςφερε τρία κρικαρζνια ψωμιά. Ο βαςιλιάσ διζταξε τουσ υπθρζτεσ του
να δϊςουν τότε ςτον επίςκοπο, ςαν αντιδϊρθμα, χορτάρι ςκζτο απ’ τουσ αγροφσ. Αλλά ο Άγιοσ δεν
άφθςε αναπάντθτθ τθν άδικθ καταφρόνθςθ:
-Εμείσ, βαςιλιά, ςου προςφζραμε από ‘κείνο που τρϊμε, κακϊσ ο ίδιοσ ηιτθςεσ. Θ βαςιλεία
ςου μασ αντάμειψε, κακϊσ αρμόηει, από ‘κείνο που τρϊγει.
Ο βαςιλιάσ κφμωςε και είπε:
-Τϊρα, δζξου το δϊρο και όταν επιςτρζψω νικθτισ, τότε τθν πόλθ ςου κα κάψω και κα
αιχμαλωτίςω τον ανόθτο λαό που εξαπατάσ, διότι και τουσ κεοφσ που προςκυνϊ τουσ περιφρονοφν.
Πςο για ςζνα, κα λάβεισ τθν αμοιβι που ςου πρζπει.
Ο Άγιοσ επζςτρεψε ςτθν πόλθ και κάλεςε τον λαό, προκειμζνου να τον πλθροφοριςει για
τισ απειλζσ του αυτοκράτορα. Στο τζλοσ, είπε:
-Μθ λυπθκείτε, αδελφοί μου, τα χριματά ςασ. Φροντίςτε μόνο τθ ηωι ςασ. Συγκεντρϊςτε
τα λεφτά ςασ ς’ ζνα μζροσ. Πταν ακοφςουμε πωσ ζρχεται εκείνοσ, κα τα ρίχνουμε ςωροφσ ςτο
δρόμο. Κι όπωσ είναι φιλοχριματοσ, αυτά κα κλζψουνε τθν προςοχι του και κα τον κάνουνε να
ξεχάςει τισ απειλζσ του.
Οι Χριςτιανοί ζκαναν όπωσ τουσ είπε. Εκείνοσ ςφναξε το χρυςάφι, το αςιμι, τουσ
πολφτιμουσ λίκουσ, όλα, μζςα ςτο ςκευοφυλάκιο κι ζγραψε τα’ όνομα του κακενόσ κι ό,τι ο κακζνασ
ζφερε.
Πταν μακεφτθκε πωσ επιςτρζφει ο βαςιλιάσ με τον ςτρατό του, ο Άγιοσ είπε ς’ όλουσ να
νθςτζψουνε τρεισ μζρεσ κι όλοι μαηί ανζβθκαν μετά ςτο όροσ Δίδυμο τθσ Καιςαρείασ, όπου υπιρχε
ναόσ τθσ Κεοτόκου. Με πόνο άρχιςαν να παρακαλοφν τθν Ραναγία να αλλάξει θ απόφαςθ του
αυτοκράτορα. Μετά από ζνα αποκαλυπτικό όραμα, ο Άγιοσ πλθροφορικθκε ότι ο Λουλιανόσ είχε
ςκοτωκεί ςτθν εκςτρατεία κατά των Ρερςϊν.
Κάλεςε τότε το λαό και τον κακθςφχαςε, λζγοντασ:
-Δοξάςτε το Κεό, αδελφοί μου! Ο Λουλιανόσ δεν υπάρχει πια. Ελάτε να παραλάβετε τα
χριματά ςασ.
Κάλεςε τουσ υπθρζτεσ τότε και τουσ διακόνουσ από τα πτωχοκομεία και τουσ είπε να
ηυμϊςουν μικρά ψωμάκια και ςε κάκε ψωμάκι να βάλουν κι από μερικά χρυςαφικά. Μετά τα
μοίραςαν ευλογία ςτουσ πιςτοφσ κι αυτοί τα πιραν παραξενεμζνοι.
-Τι δϊρο είναι αυτό από το δεςπότθ μασ; -ζλεγαν.
Μα όταν κάκε οικογζνεια ζκοβε το ψωμάκι, ζβριςκε τα χρυςαφικά τθσ.
Σε ανάμνθςθ αυτοφ του γεγονότοσ κόβουμε ακόμθ και ςιμερα ςτθν οικογζνεια, τθν ενορία,
το ςχολείο και ςε κάκε ομάδα ανκρϊπων τθν «βαςιλόπιτα» -που λζγεται ζτςι από το όνομα του Μ.
Βαςιλείου- και κρφβουμε μζςα ζνα νόμιςμα, το «φλουρί».

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Βλζπουμε ζνα βίντεο από χειροτονία!
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Φμνοσ:

Οε ομκμύμεκ,
ζε εοιμγμύμεκ,
ζμη εοπανηζημύμεκ, Ηύνηε,
θαη δεόμεζά ζμο,
μ Θεόξ εμώκ.
- Κυμόμαςτε πάλι και το «Άγιοι Μάρτυρεσ...» (βλ. ςυνάντθςθ 9θ)!

Τραγοφδι:

Ηάιακηα Ννςημπνμκηάξ
Ανπημεκηά θη ανπηπνμκηά
ρηιή μμο δεκηνμιηβακηά
θη ανπή –θη ανπή θαιόξ μαξ πνόκμξ
εθθιεζηά –εθθιεζηά με η’ άγημ ζνόκμξ.

Ανπή πμο βγήθε μ νηζηόξ
άγημξ θαη πκεομαηηθόξ
ζηε γε –ζηε γε κα πενπαηήζεη
θαη κα μαξ –θαη κα μαξ θαιμθανδίζεη.

Άγημξ Βαζίιεξ ένπεηαη
θη όιμοξ μαξ θαηαδέπεηαη
από –από ηεκ Ηαηζανεία
ζο ‘ζαη ανπό –ζο ‘ζαη ανπόκηηζζα θονία.

Βαζηάεη εηθόκα θαη πανηί
δαπανμθακηημδομςηή,
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πανηί –πανηί θαη θαιαμάνη
δεξ θη εμέ –δεξ θη εμέ ημ παιηθάνη.

Πμ θαιαμάνη έγναθε
ηεκ μμίνα ημο ηεκ έιεγε
θαη ημ –θαη ημ πανηί μμίιεη
άγηε μμο –άγηε μμο θαιέ Βαζίιε.

Νάεη μ παιηόξ μ πνόκμξ
Νάεη μ παιηόξ μ πνόκημξ
αξ γημνηάζμομε, παηδηά,
θαη ημο πςνηζμμύ μ πόκμξ
αξ θμημάηαη ζηεκ θανδηά.

Ηαιή πνμκηά, θαιή πνμκηά
πανμύμεκε πνοζή Ννςημπνμκηά.

Όια γύνς πημκηζμέκα,
όια γύνς παγςκηά
μα ζα ιηώζμοκ έκα-έκα
με ηε κέα ηε πνμκηά.

Ηαιή πνμκηά…

Γένε πνόκε, θύγε ηώνα
πάεη ε δηθή ζμο ε ζεηνά
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ήνζε μ κέμξ με ηα δώνα
με ηναγμύδηα, με πανά.

Ηαιή πνμκηά…

Ια θη ακ θεύγεηξ μαθνηά μαξ
ζηεκ θανδηά μαξ πάκηα δεη
θάζε ιύπε θαη πανά μαξ
πμο πενάζαμε μαδί.

Ηαιή πνμκηά…

Μη γιςζζμδέηεξ
Ιηα άζπνε μένα λέλαζπνε / πμο εγώ δεκ είπα μία
με ημκ νμομπμθμμπμιμγή /πήγαμε γηα Ξμομπία.

Ακέβεθα ζηε ηδηηδηνηά/γηα κα θςκάλς πμύη
μα μ ηδηηδημεηδηπόηδεναξ/πμηέ ημο δεκ αθμύεη.

Ηη όιμο ημο θόζμμο ε Βαβέι/ζακ γιςζζμδέηεξ μμηάδεη
θη ακ γιώζζερεξ ηεκ μπένδα ζμο/θακέκακ δεκ ημκ κμηάδεη. (2)

Κα ηνέλεη πήγε πίζς μμο/μηα θαηςθμοβανηάζηεθε
ηεξ θανέθιαξ ημ πμδάνη/λεθανεθιμπμδανηάζηεθε.

Ακέβεθα ζηε ηδηηδηνηά/γηα κα θςκάλς πμύη
μα μ ηδηηδημεηδηπόηδεναξ/πμηέ ημο δεκ αθμύεη.
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Οοκάκηεζε 13ε:
19 – 20 Ζακμοανίμο 2013

Μια ξικξγέμεια με θεομή πίρςη!
Ο Απόρςξλξπ Τιμόθεξπ, η γιαγιά & η μηςέοα ςξσ
Βαςικά ςθμεία:
 Κάκε οικογζνεια φροντίηει ϊςτε τα παιδιά τθσ να ζχουν ςπίτι και φαγθτό,
να φοράνε κακαρά ροφχα, να πθγαίνουν ςχολείο, να ζχουν παιχνίδια και να ηουν
ευχάριςτα. Δυο χριςτιανζσ γυναίκεσ θ Λωίδα (γιαγιά) και θ Ευνίκθ (μθτζρα)
φρόντιςαν ϊςτε ο μικρόσ Τιμόκεοσ εκτόσ από όλα αυτά να αποκτιςει και ό,τι πιο
πολφτιμο αγακό υπάρχει, τθν πίςτθ ςτο Χριςτό (τθ ηωι με τον Χριςτό).
 Μάλιςτα αγάπθςε τόςο τον Χριςτό που κζλθςε να βοθκιςει κι άλλουσ
ανκρϊπουσ να Τον γνωρίςουν. Ακολοφκθςε ςαν πιςτόσ μακθτισ και ςυνεργάτθσ
τον Απόςτολο Ραφλο και ζγινε αργότερα Επίςκοποσ ςτθν Ζφεςο (μια πόλθ ςτθν
περιοχι τθσ Μικράσ Αςίασ).
 Ρροςπάκθςε να πείςει τουσ ανκρϊπουσ να ςταματιςουν να λατρεφουν
τουσ ψεφτικουσ κεοφσ, τα είδωλα και να ηουν όπωσ ο Χριςτόσ κζλει. Τελικά όμωσ
οι ειδωλολάτρεσ τον οδιγθςαν ςτο μαρτφριο.
 Για να τον βοθκιςει ςτθν αποςτολι του, ο Απόςτολοσ Ραφλοσ του ζγραψε
δφο γράμματα (δφο επιςτολζσ), οι οποίεσ ςιμερα περιλαμβάνονται ςτθν Καινι
Διακικθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Οικογζνεια
 Μακθτισ - ςυνεργάτθσ
 Είδωλα
 Επίςκοποσ
 Επιςτολζσ
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 Καινι Διακικθ

Ραιχνίδια:
Το μπαοφλο τθσ γιαγιάσ
Θ ομάδα υποτίκεται ότι ανοίγει το μπαοφλο τθσ γιαγιάσ και κάκε παίχτθσ
αποκαλφπτει ό,τι βρίςκεται μζςα.
Ο πρϊτοσ παίχτθσ λζει: «Για να ανοίξουμε το μπαοφλο τθσ γιαγιάσ και να δοφμε
τι ζχει μζςα… Μα, τι βλζπω; Ζνασ ωραίοσ κακρζφτθσ!», κάνοντασ ταυτόχρονα και
διάφορεσ κινιςεισ (π.χ. ότι ψάχνει το μπαοφλο, παίρνει τον κακρζφτθ από μζςα και
κακρεφτίηεται).
Ο δεφτεροσ κα πει τα ίδια, προςκζτοντασ ζνα ακόμθ αντικείμενο κοκ. μζχρι να
ανακαλφψουν όλοι κάτι μζςα ςε αυτό το … τεράςτιο μπαοφλο.
Δραςτθριότθτεσ:
Γράφουμε όλοι μαηί μια επιςτολι ςε ζναν κοινό γνωςτό ι κάποιο διάςθμο
πρόςωπο.
Γράφω γράμμα ςτουσ γονείσ μου: Μοιράηουμε ςτα παιδιά λευκζσ κόλλεσ για
να ηωγραφίςουν ό,τι κζλουν. Αφοφ τελειϊςουν, μοιράηουμε και λευκοφσ φακζλουσ
για να γράψουν ςτθ κζςθ του παραλιπτθ (τουσ εξθγοφμε…) το όνομά τουσ και ςτθ
κζςθ του αποςτολζα το όνομα του πατζρα ι τθσ μθτζρασ τουσ. Αυτό το παιδικό
γράμμα κα το δϊςουν τα ίδια ςτουσ γονείσ. Καλοφμε τθ γιαγιά ενόσ από τα παιδιά
να πει ςε όλουσ ζνα παραμφκι!
Φτιάχνουμε μια ιςτορία, παίρνοντασ ιδζεσ από δζκα αντικείμενα που
ςυναντιςαμε ςτο «κατϊι» τθσ γιαγιάσ και τα φζραμε να τα δουν τα παιδιά!
Θ γιαγιά και ο παπποφσ ςτθν Τζχνθ: Ραρατθροφμε προςεκτικά τουσ πίνακεσ
που υπάρχουν ςτο τετράδιο δραςτθριοτιτων, ηθτάμε από τα παιδιά να μασ
περιγράψουν τι βλζπουν ςτον κακζνα και να ςκεφτοφν ςε τι μοιάηουν και ςε τι
διαφζρουν οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ των εικόνων από τουσ δικοφσ τουσ!
Ειδικότερα οι πίνακεσ αυτοί είναι:
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(Ρεριςςότερα βλ. ςτο: Σοφία Γιαλουράκθ, Το κουτί τθσ Τζχνθσ, εκδ. Δίπτυχο, 2005)
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Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:
Ανάβουμε το καντιλι!
1. Κακαρίςτε το καντιλι που ζχουμε ιδθ ςτο προςευχθτάρι μασ ι από το προςκυνθτάρι του
Αγίου του ναοφ μασ!
2. Βάηουμε λάδι ςτο καντιλι.
3. Φτιάχνουμε φυτίλια από βαμβάκι ι χρθςιμοποιοφμε ζτοιμα φυτιλάκια.
4. Ρερνάμε το φυτίλι ςτθν καντθλικρα.
5. Το ανάβουμε και το βάηουμε ςτθ κζςθ του!
6. Το ίδιο μπορεί να κάνουν όλα τα παιδιά ι ανά 2-3 με απλά ποτθράκια.
7. Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι, εκτόσ από τθν εκκλθςία και το ςπίτι μασ, ανάβουμε καντθλάκι και
ςτα «κοιμθτιρια», ςτον τάφο ενόσ αγαπθμζνου μασ προςϊπου (παπποφ ι γιαγιάσ).
Το καντιλι
Καίει με λάδι μπροςτά ςτισ εικόνεσ των Αγίων.
Το λάδι μασ κυμίηει τθν αγάπθ του Κεοφ για τον άνκρωπο.
Το φωσ του καντθλιοφ μασ κυμίηει τθ ηωι μασ, που πρζπει να είναι φωτεινι και αγία.

Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε Πημόζεε,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Πα ναθηηθά ηεξ γηαγηάξ
Νήνακε ηηξ θμοβανίζηνεξ
θαη ηηξ θάκακ πμιεμίζηνεξ.
Ε γηαγηά θιςζηή δε ζα βνεη
μύηε άζπνε μύηε μαύνε.

Νήνακ όια ηα βειόκηα
θαη ηα θάκακε θακόκηα.
Ε γηαγηά μπνμζηά ζηεκ πόνηα
νίδςζε ζακ η’ άγνηα πόνηα.
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Νήνακε θαη ηα θμομπάθηα
θαη ηα θάκακ ζηναηηςηάθηα.
Ε γηαγηά, ιμηπόκ, πμο ιέηε
ζηεκ αοιή ζηαονμθμπηέηαη.

Νήνακε ηε δαπηοιήζνα
θαη ηεκ θάκακ θμιομπήζνα,
κα βαθηίζμοκ ημ παηπκίδη
πμο ε γηαγηά ημ λένεη ήδε.

Ε γηαγηά ηα ναθηηθά ηεξ
ηα επέηαλε μαθνηά ηεξ.
Έγηκε πακημύ εηνήκε
θαη ζηα εγγόκηα θνίθμοξ δίκεη.
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Οοκάκηεζε 14ε:
26 - 27 Ζακμοανίμο 2013

Ο Θεόπ μαπ ποξρςαςεύει
κι εκεί πξσ δεμ ςξ πεοιμέμξσμε!
Η Αγία Μαοία η Μαγδαλημή,
η Μσοξτόοξπ και Ιραπόρςξλξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Θ Αγία Μαρία ιταν μία από τισ γυναίκεσ που ακολουκοφςαν τον Χριςτό
όπωσ οι Απόςτολοι και πάρα πολλοί άλλοι άνκρωποι, κζλοντασ να ακοφςουν το
λόγο Του. Μετά τθ ςταφρωςθ του Χριςτοφ μασ, όταν το Σϊμα Του ιταν ακόμθ
ςτον Τάφο, θ Αγία Μαρία, μαηί με τθν Ραναγία και άλλεσ γυναίκεσ, πιγαν ςτον
Τάφο κρατϊντασ αρϊματα (μφρα) για να αλείψουν το Σϊμα Του. Δεν το βρικαν
όμωσ γιατί είχε ιδθ αναςτθκεί. Ζτςι οι «Μυροφόρεσ» ιταν οι πρϊτοι άνκρωποι
που πλθροφορικθκαν τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ. Μάλιςτα θ Αγία Μαρία Τον
είδε μπροςτά τθσ ολοηϊντανο.
 Ππωσ ακριβϊσ οι Άγιοι Απόςτολοι και θ Αγία Μαρία ταξίδεψε ςε μακρινά
μζρθ για να μιλιςει για τον Χριςτό και τθν Ανάςταςι Του. Γι’ αυτό ονομάηεται και
Λςαπόςτολοσ.
 Ππωσ θ Αγία Μαρία γλίτωςε με καυμαςτό τρόπο τθν αρχόντιςςα και το
παιδί τθσ, ζτςι κι όλοι οι Άγιοί μασ μποροφν να παρακαλοφν το Κεό για μασ
(μεςιτεφουν - μεςολαβοφν) και να μασ βοθκοφν ςτισ ανάγκεσ και ςτισ δυςκολίεσ
μασ. Ρολλζσ φορζσ ςτθ ηωι μασ νιϊκουμε μόνοι ςα να μθν υπάρχει κανείσ να μασ
βοθκιςει. Πμωσ υπάρχει πάντα Εκείνοσ που ακοφει τισ προςευχζσ μασ και μασ
βοθκάει ςτισ δυςκολίεσ μασ: ο Κεόσ!!! Δεν επεμβαίνει ο Μδιοσ ςτθ ηωι μασ χωρίσ
να το κζλουμε, απεναντίασ περιμζνει εμείσ να Τον καλζςουμε. Είπε γι’ αυτό
κάποτε ςτουσ μακθτζσ Του: «Ηθτάτε και κα ςασ δοκεί αυτό που κζλετε, χτυπάτε
τθν πόρτα μου και κα ςασ ανοίξω».
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Λζξεισ - κλειδιά:
 Μυροφόρεσ
 Λςαπόςτολοσ
 Μεςιτεφω
 «Αιτείτε και δοκιςεται, κροφετε και ανοιγιςεται»

Ραιχνίδια:
«Λφκε, λφκε, είςαι εδϊ;»
Τα παιδιά τρζχουν ςε κφκλο χοροπθδϊντασ ςτο ρυκμό του τραγουδιοφ:
«Ρερπατϊ, περπατϊ εισ το δάςοσ, όταν ο λφκοσ δεν είν’ εδϊ! Λφκε, λφκε, είς’ εδϊ;»
Στο κζντρο του κφκλου βρίςκεται ωσ κυνθγόσ ο κατθχθτισ ι κάποιο παιδί. Αν
απαντιςει: «Βάηω τα παποφτςια μου και ςασ κυνθγϊ!» τρζχουν τα παιδιά, για να
ςωκοφν. Αν πει: «Βάηω το καπζλο μου και ξεκουράηομαι!» ςυνεχίηουν να
χοροπθδοφν γφρω από τον κφκλο.
Τεςτ όςφρθςθσ
Ηθτάμε από τα παιδιά να αναγνωρίςουν από τθ μυρωδιά τουσ διάφορα είδθ
μπαχαρικϊν, μυρωδικϊν, βοτάνων κλπ. που ζχουμε βάλει ςε ςακουλάκια ι ςε
κομμάτια γάηασ.
Είκοςι ερωτιςεισ
Ζνασ από τθν παρζα ςκζφτεται ζνα αντικείμενο (ηϊο, φυτό ι μζταλλο) ι ζνα
πρόςωπο. Κάκε παίχτθσ κάνει μόνο μια ερϊτθςθ και θ απάντθςθ είναι μονολεκτικι:
ναι ι όχι. Μόνθ εξαίρεςθ υπάρχει για τθν πρϊτθ ερϊτθςθ, που είναι πάντα «είναι
ηϊο, λαχανικό ι μζταλλο» και μπορεί να απαντθκεί με μια από τισ τρεισ λζξεισ. Πλεσ
οι επόμενεσ κα απαντθκοφν με ναι ι όχι. Ο παίχτθσ που απαντά ςτισ ερωτιςεισ
φροντίηει να ςυγκρατεί τον αρικμό των ερωτιςεων, που δεν πρζπει να υπερβαίνουν
τισ 20.
Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευι: Φτιάχνουμε ςακουλάκια ι μαντιλάκια με ποτ-πουρί από
αρωματικά βότανα, φφλλα κτλ. για τθ ντουλάπα μασ!
Καταςκευι: Διακοςμοφμε μπουκαλάκια - αρωματοδοχεία!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

- Ραρακαλοφμε τον Λερζα να μασ δείξει το αρωματοδοχείο του Επιταφίου
και να μασ μάκει το «Ζρραναν τον τάφον...» ίχνουν λίγο άρωμα με τθ ςειρά
όλα τα παιδιά!
- Κακαρίηουμε με άρωμα τισ εικόνεσ του ναοφ.
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Φμνοσ:

Έννακακ ημκ Πάθμκ
αη Ιονμθόνμη μύνα
ιίακ πνςί ειζμύζαη.
Τραγοφδι:

Ε μαγημκέδα
Ιηα θμιομβήηνηα Ηηκέδα

Ηη ε μαγημκέδα λεπεηιίδεη

δίκεη βμοηηά ζηε μαγημκέδα

θη όιμ ημ θόζμμ πιεμμονίδεη. (δηξ)

θαη θμιομπάεη ζα δειθίκη
με θίηνηκo μαγηό μπηθίκη.
ηύπα ηα πόδηα ζμο Ηηκέδα
γηα κα με θόρεη ε μαγημκέδα. (δηξ)

Βάθμκηαη θίηνηκα ηα ζπίηηα
θη μ μονακόξ με ηα ζπμονγίηηα.
Βάθμκηαη θίηνηκα ηα ηδάμηα,
μη ζάιαζζεξ θαη ηα πμηάμηα.

Έκα βαπόνη πμο ζθονίδεη

Βάθμκηαη θη όια ηα ιοζνίκηα

όιε ηε μαγημκέδα ζθίδεη

θίηνηκα ζακ ηα θακανίκηα.

θαη μπαμ-μπαμ-μπαμ με δομ θακόκηα
πεηάεη θίηνηκα πεπόκηα,

Πζηκ ηζακ-ηζηκ ηζμκ ιέεη ε Ηηκέδα

ηονί θαζένη θέηεξ-θέηεξ

πμο θμιομπά ζηε μαγημκέδα

θαη πνοζαθέκηεξ μμειέηεξ.

θη απ' ηεκ πμιιή ηεξ ηεκ ηνμμάνα
πάκεη ηεκ μηα ηεξ ζαγημκάνα.

Μ θαπεηάκημξ ζημ ηημόκη
ηνώεη μηα θιμύδα από ιεμόκη

ηύπα ηα πόδηα ζμο Ηηκέδα

θαη μόιηξ βιέπεη ηεκ Ηηκέδα

γηα κα με θόρεη ε μαγημκέδα.(....)

πέθηεη θη αοηόξ ζηε μαγημκέδα.
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Οοκάκηεζε 15ε:
02 - 03 Φεβνμοανίμο 2013

Μια ξλόκληοη ξικξγέμεια κξμςά ρςξμ Χοιρςό!
Η Αγία Λσδία η Φιλιππηρία
Βαςικά ςθμεία:
 Θ Αγία Λυδία ιταν θ πρϊτθ ευρωπαία γυναίκα που ζγινε χριςτιανι. Ζμενε
ςτουσ Φιλίππουσ, τθν πρϊτθ πόλθ τθσ Ευρϊπθσ, που επιςκζφτθκε ο Απόςτολοσ
Ραφλοσ. Ππωσ πολλζσ γυναίκεσ και ςιμερα, θ Αγία Λυδία είχε να φροντίηει τθν
οικογζνειά τθσ αλλά είχε και τθ δουλειά τθσ απ’ τθν οποία κζρδιηε πολλά χριματα.
Ιταν πορφυροπϊλθσ, δθλαδι πουλοφςε τα ακριβά «πορφυρά» υφάςματα που
ιταν φτιαγμζνα από μαλλί και μετάξι και βαμμζνα με το υγρό ενόσ ςπάνιου
κοχυλιοφ που ζβγαηαν από τα βάκθ τθσ κάλαςςασ.
 Ζνα Σάββατο ο Απόςτολοσ Ραφλοσ, μαηί με τθ ςυνοδεία του (τουσ
Αποςτόλουσ Λουκά, Τιμόκεο και Σίλα) είχαν πάει ςε ζνα ποτάμι λίγο ζξω από τθν
πόλθ των Φιλίππων και άρχιςαν να μιλοφν ςτισ γυναίκεσ των Λουδαίων που είχαν
πάει εκεί για να προςευχθκοφν. Ανάμεςα ς’ αυτζσ ιταν και θ Λυδία. Επειδι ιταν
καλι γυναίκα και πιςτι, ο Κεόσ τθσ άνοιξε τθν καρδιά και το νου τθσ για να
προςζξει πολφ ςε αυτά που ζλεγε ο Ραφλοσ και να πιςτζψει ςτον Χριςτό μαηί με
τθν οικογζνειά τθσ. Ηιτθςαν τότε να βαπτιςτοφν και ο Απόςτολοσ Ραφλοσ τουσ
βάφτιςε οικογενειακϊσ εκεί ςτο ποτάμι.
 Τόςο πολφ αγάπθςε όλθ θ οικογζνεια τον Χριςτό και τουσ Αποςτόλουσ Του,
ϊςτε αρχικά κάλεςαν τον Ραφλο και τθ ςυνοδεία του να μείνουν όλοι ςτο ςπίτι
τουσ για όςο καιρό κα ζμεναν ςτουσ Φιλίππουσ. Στθ ςυνζχεια και θ ίδια και ο
ςφηυγόσ τθσ και όλα τθσ τα παιδιά αφιερϊκθκαν ςτο ζργο του Χριςτοφ.
 Κι εμείσ λοιπόν πρζπει να ζχουμε αυτι τθν οικογζνεια ωσ παράδειγμα και
να προςπακοφμε κι εμείσ με τουσ γονείσ και τα αδζρφια μασ να ηοφμε κοντά ςτον
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Χριςτό, να πθγαίνουμε ςτθν Εκκλθςία και να ςυμμετζχουμε ςτα Λερά Μυςτιρια
για να ζχουμε όλοι μαηί τθν ευλογία Του.
 Στισ 2 Φεβρουαρίου θ Εκκλθςία μασ γιορτάηει τθν Υπαπαντι του Χριςτοφ,
τότε που και μία άλλθ οικογζνεια πιγε ςτο Ναό του Κεοφ.

Ιταν θ Αγία

Οικογζνεια, θ Ραναγία μασ και ο Λωςιφ που πιγαν ςτο Ναό να ςαραντίςουν τον
Χριςτό, όπου τουσ περίμεναν ο δίκαιοσ Συμεϊν και θ γερόντιςςα Άννα.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Ρορφφρα
 Ευρϊπθ
 Λουδαίοι
 Ναόσ
 Σαραντιςμόσ - Υπαπαντι

Ραιχνίδια:
Το μεγάλο παηάρι
Τοποκετοφμε δζκα αδιαφανι κφπελλα, αρικμθμζνα και αναποδογυριςμζνα
πάνω ςε ζνα τραπζηι, με ζνα μικρό αντικείμενο κάτω από κακζνα απ’ αυτά. Ο
παίχτθσ παρατθρεί καλά τα αντικείμενα, τα ςκεπάηουμε ξανά κι αυτόσ προςπακεί να
βρει ποιο αντικείμενο υπάρχει κάτω από το κάκε κφπελλο.
Το κόκκινο μαντιλάκι
Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο. Ζνα παιδί κρατάει ζνα κόκκινο μαντιλάκι. Γυρίηει γφρω
από τον κφκλο, λζγοντασ: «Κόκκινο μαντιλι, ςε πάω γφρω – γφρω. Σε πιάνω και ςε
ρίχνω και τρζχω γφρω – γφρω». ίχνει τότε το μαντιλι ςε κάποιο παιδί που διαλζγει
κι αρχίηει να τρζχει, για να μθν το πιάςει το παιδί που διάλεξε. Αν ξεφφγει ϊςπου να
μετριςουν όλοι μαηί ωσ το 10, ςυνεχίηει, αλλιϊσ κάκεται και παίρνει τθ κζςθ του το
άλλο παιδί.
Τυφλόμυγα. Το γνωςτό παιχνίδι: κυνθγθτό με μάτια κλειςμζνα με μαντιλι,
όμωσ ασ είναι κόκκινο!
Φυςάω τθν μπάλα (παραδοςιακό παιχνίδι από τισ Φιλιππίνεσ)
Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ που ςτζκονται αντικριςτά θ μία με τθν
άλλθ. Απλϊνουν ζνα ςεντόνι ανάμεςά τουσ, το ςθκϊνουν και το κρατοφν τεντωμζνο
ςτο φψοσ του ςαγονιοφ. Ο διαιτθτισ βάηει ζνα μπαλάκι ςτθ μζςθ του ςεντονιοφ.
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Από ‘δϊ και πζρα θ μπάλα επιτρζπεται να μετακινείται μόνο με φφςθμα,
ανεξάρτθτα αν θ μία ομάδα επιτίκεται ςτθν άλλθ ι κρατάει άμυνα. Στόχοσ είναι
κάκε ομάδα να φυςάει το μπαλάκι δυνατά προσ τθ μεριά τθσ άλλθσ, ϊςτε να μθν
μπορεί με φφςθμα να το ςτείλει πίςω. Πταν μία ομάδα ρίξει το μπαλάκι ςτο ζδαφοσ
ι για να αμυνκεί ςθκϊςει το ςεντόνι πιο πάνω από το φψοσ του ςαγονιοφ των
παιχτϊν ι αποκροφςει τθν μπάλα με κάποιο μζροσ του ςϊματόσ του, τότε θ
αντίπαλθ ομάδα παίρνει ζναν βακμό.
Μετά από 10 λεπτά διάρκειασ του παιχνιδιοφ ο διαιτθτισ ανακοινϊνει το
αποτζλεςμα. Μπορεί να οργανωκεί πρωτάκλθμα μεταξφ των (περιςςότερων από
δφο) ομάδων.

Δραςτθριότθτεσ:
Εικονόλεξο: Διαβάηουμε όλοι μαηί το εικονόλεξο τθσ οικογζνειασ (βλ. ςε
επόμενθ ςελίδα). Ρθγι: www.kindykids.gr.
Ηωγραφίηουμε το γενεαλογικό μασ δζντρο!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ραρακαλοφμε τον Λερζα να μασ δείξει το «μάκτρο» (το κόκκινο μαντιλι για
τθ Κεία Κοινωνία) και μακαίνουμε να το χρθςιμοποιοφμε ςωςτά.
Φμνοσ:

Θεμηόθε ε ειπίξ
πάκηςκ ηςκ νηζηηακώκ,
ζθέπε, θνμύνεη, θύιαηηε
ημοξ ειπίδμκηαξ εηξ Οε.
Τραγοφδι:

Ιηα πνμζεοπή γηα ηεκ μηθμγέκεηά μαξ
Λοπκώ με ηεκ αογμύια με ηα μηθνά πμοιηά,
θαη ζηέικς πνμζεοπμύια ρειά ζηεκ Νακαγηά.
Βμήζα ηε μακμύια, θαιή μαξ Νακαγηά
Ια θαη ημκ παηενμύιε, παππμύιε θαη γηαγηά.

97

Ηαη μέκα ημ παηδάθη πμο ζε παναθαιώ
Αλίςζέ με πάκηα κα θάκς ημ θαιό.
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Οοκάκηεζε 16ε:
09 - 10 Φεβνμοανίμο 2013

Έμα εσλξγημέμξ ζεσγάοι:
Οι Άγιξι Ακύλαπ και Ποίρκιλλα
Βαςικά ςθμεία:
 Το ευλογθμζνο αυτό ηευγάρι ηοφςε ςτθν Κόρινκο και ιταν ςκθνοποιοί ςτο
επάγγελμα, δθλαδι ζφτιαχναν ςκθνζσ και τισ πουλοφςαν για να ηιςουν. Πταν ο
Απόςτολοσ Ραφλοσ πιγε κι εκείνοσ ςτθν Κόρινκο, επειδι δεν ικελε να επιβαρφνει
(δυςκολζψει) τουσ χριςτιανοφσ ζμεινε ςτο ςπίτι του Ακφλα και τθσ Ρρίςκιλλασ και
εργαηόταν μαηί τουσ, διότι είχαν το ίδιο επάγγελμα.
 Διακόνθςαν (εξυπθρζτθςαν) πάρα πολφ τον Απόςτολο Ραφλο, όςο καιρό
ζμεινε κοντά τουσ, γι’ αυτό και ο Ραφλοσ με ευγνωμοςφνθ και αγάπθ πολλι τουσ
κυμάται ςτισ Επιςτολζσ του, τουσ ςτζλνει χαιρετίςματα και τουσ προβάλλει
(δείχνει) ωσ παραδείγματα για τουσ άλλουσ χριςτιανοφσ.
 Ιταν ζνα πολφ αγαπθμζνο ηευγάρι. Δεν είχαν αποκτιςει παιδιά,
αγαποφςαν και φρόντιηαν πάρα πολφ ο ζνασ τον άλλο. Αγωνίςτθκαν και οι δφο
μαηί να ηουν πάντοτε κοντά ςτον Χριςτό και να φζρουν κι άλλουσ ανκρϊπουσ
κοντά Του. Ζτςι ο Απόςτολοσ Ακφλασ ζφταςε και ςτθ Λευκάδα! Ιταν ο πρϊτοσ
Απόςτολοσ που μίλθςε ςτουσ Λευκαδίτεσ για τον Χριςτό.
 Να φροντίηουμε κι εμείσ να μθ ηοφμε ςε βάροσ των άλλων, αλλά να
κάνουμε ό,τι μποροφμε για να τουσ βοθκιςουμε. Ρ.χ. να τακτοποιοφμε τα
πράγματα και το δωμάτιό μασ, να κάνουμε κελιματα ςτουσ γονείσ και τουσ
παπποφδεσ μασ, να περιποιοφμαςτε τθν τάξθ μασ και το κατθχθτικό μασ…

Λζξεισ - κλειδιά:
 Διακονϊ - Διακονία - Διακόνθμα - Διάκονοσ
 Σκθνοποιόσ
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 Ευλογθμζνοσ - ευλογία
 Επιςτολζσ

Ραιχνίδια:
Τεςτ αφισ
Καλοφμε τουσ παίχτεσ να αναγνωρίςουν τα αντικείμενα που υπάρχουν μζςα ςτα
πάνινα ςακουλάκια.
Μπράντεφαιρ
Δφο παίχτεσ κάκονται ςτισ δφο πλευρζσ ενόσ τραπεηιοφ, βάηοντασ δφναμθ ςτα
χζρια, για να νικιςει ο ζνασ τον άλλον.
Το πζραςμα τθσ βελόνασ
Δυο παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα περάςει γρθγορότερα τθν κλωςτι
ςτθ βελόνα ι ποιοσ κα περάςει περιςςότερα κουμπιά ςε μια κλωςτι.
Δραςτθριότθτεσ:
Συηθτιςτε: Σιμερα πότε χρθςιμοποιοφμε ςκθνζσ;
Καταςκευι: Σκθνι (μεγάλθ, που να χωράει παιδιά – ομαδικι καταςκευι ι
μικρι, επιτραπζηια, λ.χ. με τρία καλαμάκια δεμζνα ςτθν κορυφι και ντυμζνα με
χρωματιςτό χαρτί, ςαν ινδιάνικθ ςκθνι –διακοςμθτικι ι φαναράκι για ρεςϊ!)

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Μακαίνουμε να ψζλνουμε το μεγαλυνάριο ι το Απολυτίκιο (αν είναι
εφκολο) του Αγίου τθσ Ενορίασ μασ!

Φμνοσ:

Πμ μεγαιοκάνημ ημο Αγίμο ηεξ Γκμνίαξ μαξ

Τραγοφδι:

ανςπά!
ανςπά ηα δομ μμο πένηα ηα πηοπώ (δηξ)
Ιηα θαη είμαη εγώ παίδη, λένς πάκηα κα γειώ,
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ανςπά ηα δομ μμο πένηα ηα πηοπώ ...

ανςπά ηα δομ μμο δάθηοια πηοπώ (δηξ)
Ιηα θαη είμαη εγώ παηδί, λένς πάκηα κα γειώ,
ανςπά ηα δομ μμο δάθηοια πηοπώ ...

ανςπά ηα δομ μμο γόκαηα πηοπώ (δηξ)
Ιηα θαη είμαη εγώ παηδί, λένς πάκηα κα γειώ,
ανςπά ηα δομ μμο γόκαηα πηοπώ ...

ανςπά ηα δομ μμο πόδηα ηα πηοπώ (δηξ)
Ιηα θαη είμαη εγώ παηδί, λένς πάκηα κα γειώ,
ανςπά ηα δομ μμο πόδηα ηα πηοπώ ...

ανςπά ζε κα γειάζς δοκαηά (δηξ)
Ιηα θαη είμαη εγώ παηδί, λένς πάκηα κα γειώ,
Ηαη άμα ζεξ απ' ηεκ ανπή λακανπηκώ ...
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Οοκάκηεζε 17ε:
16 - 17 Φεβνμοανίμο 2013

Ο άμθοχπξπ πξσ παοηγξοεί:
Ο Απόρςξλξπ Βαομάβαπ.
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ Βαρνάβασ (ζνασ από τουσ εβδομικοντα και μάλιςτα ο πρϊτοσ
για τα πολλά του χαρίςματα) είχε γεννθκεί ςτθν Κφπρο. Το όνομά του
προθγουμζνωσ ιταν Λωςισ, όμωσ το όνομα που πιρε μετά, ιταν Βαρνάβασ που
ςθμαίνει υιόσ παρακλιςεωσ, δθλαδι ο άνκρωποσ που παρθγορεί και ςτθρίηει
τουσ ςυνανκρϊπουσ του.
 Ιταν ςτενόσ ςυνεργάτθσ του Αποςτόλου Ραφλου. Μαηί ζκαναν τθν πρϊτθ
Αποςτολικι περιοδεία ςτθν Κφπρο και τθ Μικρά Αςία. Με το κιρυγμά τουσ
πίςτεψε ςτον Χριςτό μζχρι και ο ωμαίοσ διοικθτισ ολόκλθρθσ τθσ Κφπρου, ο
(ανκφπατοσ) Σζργιοσ Ραφλοσ. Κατόπιν πιγαν ςτθν Αντιόχεια, μια μεγάλθ και
πλοφςια πόλθ. Εκεί ηοφςαν πολλοί άνκρωποι που πίςτευαν ςτον Χριςτό. Ιταν οι
πρϊτοι άνκρωποι που ονομάςτθκαν χριςτιανοί.
 Οι χριςτιανοί τθσ Αντιόχειασ από αγάπθ πολλι για τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ
ζκαναν ζρανο κάποια φορά, δθλαδι μάηεψαν χριματα μεταξφ τουσ για να
βοθκιςουν τουσ φτωχοφσ που ηοφςαν ςτα Λεροςόλυμα. Τα ζςτειλαν εκεί με τουσ
Αποςτόλουσ Ραφλο και Βαρνάβα.
 Ρολλοί άνκρωποι ζχουν ανάγκθ όχι μόνο οικονομικι (χριματα), αλλά και
από λίγα λόγια παρθγοριάσ και ςυμπαράςταςθσ, όπωσ ζκανε ο Απόςτολοσ
Βαρνάβασ. Μπορεί να είναι ζνασ ςυμμακθτισ μασ που ςτενοχωριζται για κάποιο
λόγο, ι ζνασ φίλοσ μασ που ζχει κάποιο πρόβλθμα ι και ζνα από τα αδζρφια μασ
που ζχει κάποιο παράπονο. Μποροφμε λοιπόν τότε κι εμείσ να τουσ δείχνουμε τθν
αγάπθ μασ, να τουσ παρθγοροφμε και να τουσ ςτθρίηουμε.
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 Ο Απόςτολοσ Βαρνάβασ ζγινε αργότερα ο πρϊτοσ Επίςκοποσ Κφπρου και
μαρτφρθςε για τον Χριςτό κοντά ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ τθ Σαλαμίνα. Ράνω
από τον τάφο του χτίςτθκε αργότερα μοναςτιρι όπου πιγαιναν πολλοί χριςτιανοί
για να προςκυνιςουν. Εμείσ ςιμερα δεν μποροφμε να επιςκεφκοφμε εφκολα το
μζροσ, γιατί θ περιοχι τθσ Σαλαμίνασ είναι ςτα Κατεχόμενα, δθλαδι είναι
ςκλαβωμζνθ ςτουσ Τοφρκουσ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Ραράκλθςθ
 Ραρθγοριά
 Ρεριοδεία
 Ζρανοσ
 Κφπροσ - Κατεχόμενα

Ραιχνίδια:
Βρεσ τα νομίςματα
Σε ζνα λεκανάκι γεμάτο αλεφρι κρφβουμε μερικά νομίςματα (όςα και τα παιδιά).
Τα παιδιά φυςάνε με τθ ςειρά ςτο αλεφρι, προςπακϊντασ να ανακαλφψουν από ζνα
νόμιςμα το κακζνα. (Ρροςοχι! Επειδι τα πρόςωπά τουσ κα είναι γεμάτα αλεφρι,
πριν πλυκοφν με νερό, τα κακαρίηουμε καλά με μια ςτεγνι πετςζτα από το αλεφρι
για να μθ γίνει... ηυμάρι!)
Ευςτοχία ςτα τυφλά!
Στο κζντρο τθσ αίκουςασ υπάρχει μια λεκάνθ. Μπροςτά τθσ ςτζκονται τα παιδιά
με τθ ςειρά, με τθν πλάτθ γυριςμζνθ ι/και με κλειςτά τα μάτια και προςπακοφν να
ρίξουν νομίςματαβρίςκοντασ το ςτόχο! Κάκε παιδί ζχει 3 προςπάκειεσ = 3
νομίςματα!
Κυνθγοί κθςαυρϊν
Τα παιδιά δζνουν με μαντιλια τα μάτια τουσ. Ο αρχθγόσ ςκορπίηει νομίςματα
(κθςαυροφσ) ςτο πάτωμα. Τα παιδιά περπατϊντασ προςπακοφν να αντιλθφκοφν τα
νομίςματα πατϊντασ τα. Απαγορεφεται να ψάχνουν με τα χζρια τουσ ι να ςζρνουν
τα πόδια τουσ. Τα νομίςματα που βρίςκουν τα μαηεφουν και νικθτισ είναι όποιοσ
μαηζψει τουσ περιςςότερουσ κθςαυροφσ.
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Δραςτθριότθτεσ:
Συλλζκτεσ γραμματοςιμων: Συγκεντρϊνουμε διάφορα γραμματόςθμα
(ελλθνικά ι και ξζνα) και τα δίνουμε ςτα παιδιά να τα παρατθριςουν, να
ξεχωρίςουν κάποια που τουσ ζκαναν εντφπωςθ, να τα περιγράψουν κτλ. Αν κάποιο
παιδί ι κάποιοσ γονιόσ είναι ςυλλζκτθσ, τον παρακαλοφμε να φζρει τθ ςυλλογι του
να τθ δοφμε όλοι μαηί.
Αντιγράφουμε νομίςματα: Ράνω ςε μερικά νομίςματα απλϊνουμε ζνα
φφλλο χαρτί και με τθ μφτθ του μολυβιοφ μασ αποτυπϊνουμε τισ δφο όψεισ κάκε
νομίςματοσ.
Εικονογραφοφμε παροιμίεσ ι παροιμιϊδεισ εκφράςεισ για τα νομίςματα
και το χριμα γενικά, όπωσ:
«Κάλλιο πζντε και ςτο χζρι παρά δζκα και καρτζρει!»
«Ο χρόνοσ είναι χριμα!»
«Κάκε νόμιςμα ζχει δφο όψεισ!»
Ακοφμε μουςικι από τθν Κφπρο.
Βλζπουμε μικρισ διάρκειασ ταινίασ για τθν Κφπρο.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Εξθγοφμε ςτα παιδιά τι είναι θ «Ραράκλθςθ» προσ τθν Ραναγία μασ και
ψζλνουμε ι ακοφμε όλοι μαηί 2-3 φμνουσ από τθν Ραράκλθςθ! Εξθγοφμε ότι
ςτθν κυριολεξία «παράκλθςθ» ςθμαίνει «παρθγοριά».
Φμνοσ:

Άγημη Ακάνγονμη θαη ζαομαημονγμί,
επηζθέραζζε ηαξ αζζεκείαξ εμώκ,
δςνεάκ ειάβεηε,
δςνεάκ δόηε εμίκ.
Κυμόμαςτε όλοι μαηί και ξαναψζλνουμε το «Άλαλα τα χείλθ...»
(βλ. ςυνάντθςθ 3θ)!
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Τραγοφδι:

Μ ρανάξ
Βγαίκεη ε βανθμύια ημο ρανά από ημ πενηγηάιη (2)
Ηη απιώκεη μ καύηεξ με πανά ηα δίπηοα ημο θαη πάιη (2)
( Πμ θεγγανάθη ημ γηαιό ημκ θάκεη ζακ θαζνέθηε
Ηαη θάζε ράνη πάπμοιό μεζά ζηα δίπηοα πέθηεη ) (2)
Πναβά ημ δίπηο ζμο ρανά θη αγάιηα κα με ζπάζεη (2)
Θαννώ πςξ ημύηε ηε θμνά πηιηάδεξ έπεηξ πηάζεη (2)
( Νμιύ θμονάζηεθεξ ρανά ηα ράνηα είκαη δηθά ζμο
θαη πμύια ηα ζηεκ αγμνά κα ζνέρεηξ ηα παηδηά ζμο) (2
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Οοκάκηεζε 18ε:
23 - 24 Φεβνμοανίμο 2013

Ο Χοιρςόπ καλεί κξμςά Τξσ
ακόμα και ςξσπ αμαοςχλξύπ!
Αγία Φχςειμή η Σαμαοείςιδα
Βαςικά ςθμεία:
 Θ Αγία Φωτεινι τθν εποχι που τθ ςυνάντθςε ο Χριςτόσ, ηοφςε ςτθ Σαμάρεια
με τρόπο αντίκετο ςτο κζλθμα του Κεοφ. Οι Σαμαρείτεσ ιταν ςε ζχκρα με τουσ
Λουδαίουσ, γιατί οι Λουδαίοι τουσ κεωροφςαν κατϊτερουσ και τουσ απζφευγαν.
Ακόμθ εκείνθ τθν εποχι κεωροφςαν και τισ γυναίκεσ όλεσ κατϊτερεσ από τουσ
άνδρεσ. Πμωσ ο Χριςτόσ παρ’ όλο που θ Φωτεινι ιταν και γυναίκα και αμαρτωλι
και από τθ Σαμάρεια ςτάκθκε και κουβζντιαςε μαηί τθσ, γιατί όλοι οι άνκρωποι
είναι ιςότιμοι και αξίηουν το ίδιο ςτα μάτια του Χριςτοφ.
 Ο Χριςτόσ υποςχζκθκε ςτθν Αγία Φωτεινι ότι αν πιςτζψει ς’ Αυτόν κα τθσ
δϊςει «το ηωντανό νερό», ζνα νερό για να μθ διψάςει ποτζ. Δεν εννοοφςε βζβαια
το νερό που πίνουμε, αλλά τθ ηωι κοντά Του που ξεκουράηει και ξεδιψά τον
άνκρωπο. Πταν ηει κανείσ με τον Χριςτό (Τον αγαπάει και προςπακεί να
εφαρμόηει τισ εντολζσ Του) και ςυμμετζχει ςτα μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ (πρϊτα
απ’ όλα ςτθ Κεία Κοινωνία), νιϊκει χαρά, γαλινθ, αςφάλεια και δεν ανθςυχεί
οφτε φοβάται για τίποτα, αφοφ ο Χριςτόσ είναι θ πθγι τθσ ηωισ.
 Θ Αγία Φωτεινι κατάλαβε ότι ο Χριςτόσ είναι ο Μεςςίασ, δθλαδι ο Κεόσ
που ζγινε άνκρωποσ για να ςϊςει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Δεν κράτθςε όμωσ για
τον εαυτό τθσ αυτι τθ ςπουδαία είδθςθ, αλλά ζτρεξε αμζςωσ να το πει και ςτουσ
ςυμπατριϊτεσ τθσ. Αργότερα μάλιςτα, ζγινε και Λςαπόςτολοσ, δθλαδι όπωσ
ακριβϊσ οι Άγιοι Απόςτολοι, ταξίδεψε ςε μακρινά μζρθ για να μιλιςει για τον
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Χριςτό και τελικά μαρτφρθςε για τθν πίςτθ τθσ όπωσ και θ υπόλοιπθ οικογζνειά
τθσ. (Άλλθ μία οικογζνεια που αγάπθςε τον Χριςτό!!!)

Λζξεισ - κλειδιά:
 Φρζαρ - πθγάδι
 Κατϊτεροσ - ιςότιμοσ
 Ρθγι τθσ ηωισ - ηωντανό νερό
 Μεςςίασ
 Λςαπόςτολοσ

Ραιχνίδια:
Το πθγάδι
Πλα τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο. Μπροςτά τουσ με κιμωλία ζχουν χαράξει ζνα
τετράγωνο. Κακζνασ ζχει από 5 ςπίρτα. Στθ μζςθ του τραπεηιοφ είναι ζνασ κφκλοσ
που λζγεται «το πθγάδι». Τα ςπίρτα του κακενόσ βρίςκονται μζςα ςτο καρζ
του. Ο κατθχθτισ δίνει οδθγίεσ γριγορα π.χ. «όλοι δεξιά» τότε όλοι βάηουν ζνα
ςπίρτο ζξω από το τετράγωνο δεξιά. «όλοι πάνω», όλοι βάηουν ζνα ςπίρτο πάνω
κ.ο.κ. Αν όμωσ ο κατθχθτισ δϊςει εντολι χωρίσ τθ λζξθ «όλοι» τότε αυτι δεν
εκτελείται και το παιδί πουζχαςε βάηει ζνα ςπίρτο ςτο πθγάδι. Κερδίηει αυτόσ που
κα μείνει με ςπίρτα τελευταίοσ.
Γεμίηω γριγορα
Χρειαηόμαςτε 2 μικρά μπουκάλια ι λεκανάκια άδεια, 1 λεκάνθ ι κανάτα γεμάτθ
με νερό και 2 κουτάλια τθσ ςοφπασ ι 2 ςφουγγάρια ι 2 καλαμάκια. Ραίηεται με 2
παίχτεσ ι 2 ομάδεσ, όπου οι παίχτεσ τθσ κακεμιάσ είναι παραταγμζνοι ο ζνασ πίςω
από τον άλλον. Τα μπουκάλια ςτινονται ςε απόςταςθ 2 μζτρων από τθν λεκάνθ.
Κάκε παίχτθσ προςπακεί να γεμίςει πρϊτοσ το μπουκάλι ι το λεκανάκι του,
παίρνοντασ νερό από τθν λεκάνθ με το κουτάλι, το ςφουγγάρι ι με το καλαμάκι ςτο
ςτόμα.
Τεςτ γεφςθσ
Γεμίηουμε οχτϊ μπουκαλάκια, με διάφορα πόςιμα υγρά (π.χ. αλατόνερο,
ηαχαρόνερο, τςάι, κόκα-κόλα κτλ.). Κάκε παίχτθσ, με κλειςτά τα μάτια, προςπακεί να
αναγνωρίςει τισ διάφορεσ γεφςεισ.
Μπάςκετ με απορρίματα
Κάκε παιδί προςπακεί να ςυγκεντρϊςει όςο περιςςότερα ςκουπιδάκια γίνεται
από το χϊρο μασ και να βάλει με αυτά καλάκι ςε ζναν κουβά από απόςταςθ 2 μ. και
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να κερδίηει δφο πόντουσ για τθν ομάδα του ι τρεισ πόντουσ αν βάλει το καλάκι από
τα 4 μ.
Δραςτθριότθτεσ:
Ρειράματα Φυςικισ με το νερό: Ρειραματιηόμαςτε για να δοφμε ποια ςτερεά
διαλφονται ςτο νερό (δοκιμάηουμε με ηάχαρθ, αλάτι, αλλά και καφζ, καρφίτςεσ κτλ.),
κακϊσ και πότε γίνεται κορεςμζνο το διάλυμα (π.χ. ςτισ πόςεσ κουταλιζσ ηάχατθ για
το ηαχαρόνερο με το νερό κρφο).
Συηθτιςτε: Ροφ χρειάηεται το νερό ςτθν Εκκλθςία; Ρότε το χρθςιμοποιοφμε;

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Εξθγοφμε ςτα παιδιά τι είναι το αγίαςμα (ευλογθμζνο νερό που βγαίνει
από κάποια πθγι ςε κάποιο ιερό προςκφνθμα). Ρίνουμε λίγο αγίαςμα! (Σε
αντίκεςθ με τον Αγιαςμό, ο οποίοσ ευλογείται με αγιαςτικι πράξθ τθσ
Εκκλθςίασ μασ, το αγίαςμα μποροφμε να το πιοφμε και φαγωμζνοι!) Λζμε δυο
λόγια ςτα παιδιά για το «αγίαςμα των Αγίων Ρατζρων» που βγαίνει από τον
τάφο ενόσ Αγίου που αςκιτεψε ςε μια ςπθλιά, ςτθν Λερά Μονι των Αγίων
Ρατζρων ςτον Αλζξανδρο.
Φμνοσ:

Οώζμκ, Ηύνηε, ημκ ιαόκ ζμο
θαη εοιόγεζμκ ηεκ θιενμκμμίακ ζμο,
κίθαξ ημηξ βαζηιεύζη
θαηά βανβάνςκ δςνμύμεκμξ
θαη ημ ζμκ θοιάηηςκ
δηά ημο Οηαονμύ ζμο πμιίηεομα.
Τραγοφδι:

Γκα κενό θονά Βαγγειηώ
Γκα κενό θονά Βαγγειηώ
εκά κενό θνοό κενό (δηξ)
θη από πμύζε θαηεβαίκεη
Βαγγειηώ μμο ε παηκεμέκε (δηξ)
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Από γθνεμό θονά Βαγγειηώ
από γθνεμό γθνεμίδεηαη (δηξ)
ζε πενηβμιάθη μπαίκεη
Βαγγειηώ μμο ε παηκεμέκε (δηξ)

Νμηίδεη δε θονά Βαγγειηώ
πμηίδεη δέκηνα θαη θιαδηά (δηξ)
ιεμμκηέξ θαη θοπανίζηα
ζακ ηα όμμνθα θμνίηζηα (δηξ)
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Οοκάκηεζε 19ε:
02 – 03 Ιανηίμο 2013

Ο Άγιξπ Ιχάμμηπ ξ Θεξλόγξπ
αμαζηςά ρςα βξσμά έμα μαθηςή ςξσ
πξσ έγιμε ληρςήπ!
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Άγιοσ Λωάννθσ ιταν ο αγαπθμζνοσ μακθτισ του Χριςτοφ, γιατί κι εκείνοσ
τον αγαποφςε πάρα πολφ. Ιταν αδερφόσ του Αποςτόλου Λακϊβου κι ιταν ζνασ
από τουσ μακθτζσ που ακολουκοφςαν πάντα τον Χριςτό. Μάλιςτα μαηί με τον
Ρζτρο και τον Λάκωβο πιγαν μαηί Του ςτο όροσ Καβϊρ όπου είδαν τθ
Μεταμόρφωςι Του κακϊσ και ςτον κιπο τθσ Γεκςθμανι όπου Τον είδαν να
προςεφχεται και ςτθ ςυνζχεια να ςυλλαμβάνεται από τουσ Λουδαίουσ για να
ςταυρωκεί.
 Μετά τθν Ανάςταςθ πιγε ςτθν Ζφεςο τθσ Μικράσ Αςίασ για να μιλιςει για
το Χριςτό. Ρολλοί άνκρωποι ζγιναν μακθτζσ του και τον ακολουκοφςαν ςτισ
περιοδείεσ του. Ζνασ από αυτοφσ όμωσ, ξζχαςε κάποια ςτιγμισ τα λόγια του
δαςκάλου του και προτίμθςε το δρόμο τθσ αμαρτίασ. Ανζβθκε ςτα βουνά τθσ
περιοχισ, ζγινε τρομερόσ λθςτισ και με τθ ςυμμορία του λιςτευε και
τρομοκρατοφςε τουσ ανκρϊπουσ. Οι άρχοντεσ τθσ περιοχισ ζψαχναν να τον
ςυλλάβουν για να τον τιμωριςουν. Γεμάτοσ αγάπθ όμωσ ο Άγιοσ Λωάννθσ, παρ’
όλο που ιταν θλικιωμζνοσ, ανζβθκε ςτα ψθλά βουνά, τον ζψαξε και τον βρικε.
Με δάκρυα ςτα μάτια τον κάλεςε να μετανιϊςει και να επιςτρζψει κοντά ςτο Κεό.
Συγκινθμζνοσ ο λθςτισ τον ακολοφκθςε. (Βλ. αναλυτικά τθν αφιγθςθ ςε επόμενθ
ςελίδα).

 Θ ιςτορία του Αγίου Λωάννθ με το λθςτι μασ κυμίηει τθν παραβολι με το
χαμζνο πρόβατο που είπε ο Χριςτόσ ςτουσ μακθτζσ Του. Ζνασ βοςκόσ είχε 100
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πρόβατα, αλλά μια μζρα το ζνα χάκθκε ςτα βουνά. Άφθςε τότε τα υπόλοιπα
ενενιντα εννιά κι ζτρεξε να βρει μόνο το ζνα που είχε χακεί. Πταν το βρικε
χάρθκε πολφ περιςςότερο γι’ αυτό το ζνα παρά για τα υπόλοιπα ενενιντα εννιά.
Στθν παραβολι αυτι ο Χριςτόσ παρομοίαηε τουσ ανκρϊπουσ με τα πρόβατα.
Μιλοφςε για πρόβατα αλλά εννοοφςε τουσ ανκρϊπουσ.
 Ο Άγιοσ Λωάννθσ που λζγεται και «Κεολόγοσ» επειδι μιλάει για το Κεό,
ζγραψε το τζταρτο από τα Λερά Ευαγγζλια, κακϊσ και τρεισ Επιςτολζσ ςτισ οποίεσ
μιλάει για τθν αγάπθ. Επίςθσ ςτθν Ράτμο, όπου τον είχαν ςτείλει εξορία, μζςα ςε
ζνα ςπιλαιο, τον φϊτιςε ο Κεόσ και ζγραψε το τελευταίο βιβλίο τθσ Καινισ
Διακικθσ, τθν Αποκάλυψθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Κεολόγοσ
 Αγάπθ
 Λθςτισ
 Μεταμόρφωςθ
 Εξορία
 Αποκάλυψθ

Ραιχνίδια:
Κλζφτεσ και αςτυνόμοι
Το γνωςτό παιχνίδι: θ μία ομάδα (αςτυνόμοι) κυνθγάει τθν άλλθ μζχρι να τουσ
πιάςουν και να τουσ βάλουν ςτθ «φυλακι» μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο, αλλιϊσ
χάνουν.
Ανεφρεςθ αντικειμζνων
Κάκε ομάδα παίρνει ζνα διπλωμζνο χαρτάκι. Στο χαρτάκι
υπάρχουν εικόνεσ από τα αντικείμενα που πρζπει να μαηζψει θ
ομάδα και να τα φζρει γριγορα ςτον κατθχθτι. Κερδίηει θ ομάδα
που κα φζρει πρϊτθ όλα τα αντικείμενα αυτά! (βλ. κατάλογο υλικϊν
ςε επόμενθ ςελίδα)
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Μπόουλινγκ
Χρειαηόμαςτε 16 μικρά μπουκαλάκια με νερό, τοποκετθμζνα

ο
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όπωσ φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα, κακϊσ και 1 μπάλα για τερματάκια, με τθν οποία
ο παίχτθσ ςτοχεφει τα μπουκάλια από απόςταςθ 3 μζτρων και προςπακεί να τα ρίξει
όλα με μία βολι.
Δραςτθριότθτεσ:
Ρροβολι ταινίασ: «Ο Πςιοσ Γεράςιμοσ ο Λορδανίτθσ και το λιοντάρι» –
κυκλοφορεί από τθν Λ. Μ. Γλυφάδασ με διάρκεια περίπου 15 λεπτά. (Ο Άγιοσ
γιορτάηει ςτισ 4 Μαρτίου).
Ρροβολι ταινίασ: «Θ παραβολι του χαμζνου προβάτου» –κυκλοφορεί
μεταγλωττιςμζνθ από τα ωςικά από τθν Ενορία Κοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ με διάρκεια περίπου 5 λεπτά.
Μακαίνουμε βαςικά ςιματα κυκλοφορίασ (βλ. κάρτεσ ςε επόμενθ ςελίδα).
Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι τα ςιματα μασ προφυλάςςουν από ατυχιματα όταν
κυκλοφοροφμε ςτο δρόμο πεηοί ι με όχθμα. Ζτςι και οι εντολζσ του Κεοφ μασ
προςτατεφουν από το κακό και το Διάβολο. Ακόμθ, πόςο ςθμαντικό είναι να
τθροφμε τα ςιματα οδικισ κυκλοφορίασ και να λζμε και ςτουσ γνείσ μασ να
προςζχουν!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ανοίγουμε όλοι μαηί τθν Καινι Διακικθ και βλζπουμε ότι αποτελείται από
πολλά (27) βιβλία: τα 4 Ευαγγζλια, τισ Ρράξεισ των Αποςτόλων, τισ Επιςτολζσ,
τθν Αποκάλυψθ του Λωάννθ! Το 1 από τα Ευαγγζλια, τισ 3 από τισ Επιςτολζσ
και τθν Αποκάλυψθ ζχει γράψει ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Κεολόγοσ!
Φμνοσ:

Γίε ημ όκμμα Ηονίμο εοιμγεμέκμκ
από ημο κοκ θαη έςξ ημο αηώκμξ.
Τραγοφδι:

Όηακ ζα πάς, θονά μμο, ζημ παδάνη
Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα θμθμνάθη,
ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί
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κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς μία θμημύια,
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς μία γαημύια,
ε γαημύια κηάμο-κηάμο,
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα πμοιάθη,
ημ πμοιάθη ηζίμο-ηζίμο,
ε γαημύια κηάμο-κηάμο
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα γμονμοκάθη,
ημ γμονμύκη γνμοηξ-γνμοηξ,
ημ πμοιάθη ηζίμο-ηζίμο,
ε γαημύια κηάμο-κηάμο
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
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κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα ζθοιάθη,
ημ ζθοιάθη γάμο-γάμο,
ημ γμονμύκη γνμοηξ-γνμοηξ,
ημ πμοιάθη ηζίμο-ηζίμο,
ε γαημύια κηάμο-κηάμο
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα πνμβαηάθη,
ημ πνμβαηάθη μπεε – μπεε,
ημ ζθοιάθη γάμο-γάμο,
ημ γμονμύκη γνμοηξ-γνμοηξ,
ημ πμοιάθη ηζίμο-ηζίμο,
ε γαημύια κηάμο-κηάμο
ε θμημύια θμθμθό, ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί,
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.

Όηακ ζα πάς θονά μμο ζημ παδάνη
ζα ζμο αγμνάζς έκα θμθμνάθη,
ημ θμθμνάθη θηθηνηθηθί
κα ζε λοπκάεη θάζε πνςί.
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Οοκάκηεζε 20ε:
09 - 10 Ιανηίμο 2013

Οι Απόρςξλξι Θαδδαίξπ και Σίμχμ ξ Ζηλχςήπ
διδάρκξσμ όςι ξ Χοιρςόπ
είμαι ςέλειξπ Θεόπ αλλά και ςέλειξπ άμθοχπξπ!
Βαςικά ςθμεία:
 Και οι Απόςτολοι Καδδαίοσ και Σίμων ο Ηθλωτισ ταξίδεψαν ςε μζρθ
μακρινά για να κθρφξουν το Ευαγγζλιο. Με λίγα λόγια δίδαςκαν ςτουσ
ανκρϊπουσ ότι:
α. Ριςτεφουμε ζνα Κεό, ο οποίοσ όμωσ ζχει τρία πρόςωπα. Είναι ο Ρατζρασ, ο
Υιόσ και το Άγιο Ρνεφμα (Αγία Τριάδα).
β. Ο Υιόσ του Κεοφ, από αγάπθ για τον κόςμο, ζγινε άνκρωποσ για να μασ
ςϊςει από τθν αμαρτία. Είναι ο Κφριόσ μασ Λθςοφσ Χριςτόσ, ο οποίοσ είναι και
τζλειοσ Κεόσ και τζλειοσ άνκρωποσ.
γ. Αν κζλουν να ηιςουν αιϊνια κοντά ςτο Κεό, ςτθ Βαςιλεία του κα πρζπει να
βαπτιςτοφν και να γίνουν μζλθ τθσ Εκκλθςίασ Του.
 Αυτζσ τισ μεγάλεσ Αλικειεσ τθσ πίςτθσ μασ τισ ομολογοφμε κι εμείσ κάκε
φορά που κάνουμε το ςταυρό μασ. Ο Άγιοσ Κοςμάσ ο Αιτωλόσ ζλεγε:
«Όηαλ ελώλεηο ηα ηξία δάρηπια γηα λα θάλεηο ηνλ Σηαπξό, νκνινγείο όηη ν Θεόο
είλαη Παηήξ, Υηόο θαη Άγην Πλεύκα.
Όηαλ θέξεηο ηα ηξία δάρηπια ςειά ζην κέησπν θαη ηα αθνπκπάο, νκνινγείο πσο
ν Φξηζηόο ήηαλ ςειά· είλαη Θεόο· θάζεηαη ζηνλ Θξόλν ηνπ Οπξαλνύ.
Όηαλ θαηεβάδεηο ηα ηξία δάρηπια ρακειά, νκνινγείο πσο ν Φξηζηόο άθεζε ηνλ
Θξόλν ηνπ Οπξαλνύ, θαηέβεθε θάησ ρακειά θαη θόξεζε ζάξθα αλζξώπηλε.
Όηαλ θέξεηο ηα ηξία δάρηπια ζηνλ δεμηό ώκν, νκνινγεί ηελ ύπαξμε ηνπ
παξαδείζνπ θαη παξαθαιείο ηνλ Θεό λα ζε βάιεη ζηα δεμηά Τνπ (κε ηνπο δηθαίνπο).
Όηαλ ηα θέξεηο ζηνλ αξηζηεξό ώκν, νκνινγείο ηελ ύπαξμε ηεο αηώληαο Κόιαζεο
θαη παξαθαιείο ηνλ Θεό λα κε ζε βάιεη ζηα αξηζηεξά Τνπ (κε ηνπο ακαξησινύο).
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Καη όηαλ, ηέινο, όιε ηελ παιάκε ηελ θέξεηο ζην ζηήζνο, δειώλεηο ηελ άπεηξε
επραξηζηία ζνπ γηα ηα αγαζά πνπ Απηόο ζνπ έδσζε».

 Ο Χριςτόσ, είπαμε, εκτόσ από τζλειοσ Κεόσ, ιταν και τζλειοσ άνκρωποσ. Οι
Απόςτολοι Τον είχαν δει με τα ίδια τουσ τα μάτια και Τον είχαν ακοφςει με τα ίδια
τουσ τα αυτιά. Υπάρχει μάλιςτα και μία «αχειροποίθτθ» εικόνα Του, που
δθμιουργικθκε όςο ηοφςε ακόμθ ανάμεςα ςτουσ Μακθτζσ Του. Φτιάχτθκε με τον
εξισ καυμαςτό τρόπο: Ο Aφγαροσ, ζνασ βαςιλιάσ από τθν πόλθ Ζδεςςα τθσ
Μεςοποταμίασ που ηοφςε ςτα χρόνια του Χριςτοφ, υπζφερε από τθ λζπρα, μια
δφςκολθ αρρϊςτια που δεν υπιρχε φάρμακο γι’ αυτιν (ανίατθ). Άκουςε, λοιπόν,
για τον Χριςτό και Του ζγραψε μια επιςτολι, με τθν οποία Τον παρακαλοφςε να
πάει ςτθν Ζδεςςα, για να τον κεραπεφςει. Τθν επιςτολι ζφερε ςτθν Ραλαιςτίνθ ο
υπθρζτθσ του, Ανανίασ. Ο Ανανίασ προςπάκθςε να ηωγραφίςει κρυφά τον Χριςτό,
χωρίσ όμωσ να τα καταφζρει, επειδι ακολουκοφςε τον Χριςτό πλικοσ ανκρϊπων
και δυςκολευόταν. Ο Χριςτόσ όμωσ κατάλαβε τθν προςπάκεια του Ανανία. Ηιτθςε
νερό για να πλυκεί και ςκοφπιςε το πρόςωπό Του με ζνα μαντιλι. Τότε θ μορφι
Του αποτυπϊκθκε καυματουργικά πάνω ςε αυτό το «Άγιο Μανδιλιο» -όπωσ
ονομάςτθκε. Μετά τθν Ανάςταςι Του, ο Χριςτόσ ζςτειλε ςτθν Ζδεςςα τον
Απόςτολο Καδδαίο για να κεραπεφςει τον Αφγαρο από τθ λζπρα, όπωσ και ζγινε!
Ο Αφγαροσ, από ευγνωμοςφνθ για τον Χριςτό που τον κεράπευςε, ζβαλε το Άγιο
Μανδιλιο ςε μια ςανίδα και το κρζμαςε ψθλά ςτα τείχθ τθσ πόλθσ, πάνω από τθν
πφλθ, για να το βλζπουν όλοι όςοι μπαίνουν ςτθν Ζδεςςα. Ζγραψε μάλιςτα ςτθ
ςανίδα και τθν επιγραφι: «Χριςτζ ο Κεόσ, αυτόσ που ελπίηει ς’ Εςζνα, δεν κα
αποτφχει ποτζ!» Πταν όμωσ ζγινε βαςιλιάσ ο εγγονόσ του Αφγαρου, ο οποίοσ
λάτρευε τα είδωλα, το κατζβαςε από εκεί και οι Χριςτιανοί, για να το φυλάξουν,
το ζκλειςαν μζςα ςε ζναν τοίχο, αφοφ ζβαλαν μπροςτά ζνα καντιλι αναμμζνο κι
ζνα κεραμίδι για να το προςτατεφει. Με τα χρόνια ξεχάςτθκε το Άγιο Μανδιλιο.
Μετά από 900 και πλζον χρόνια αποκαλφφκθκε με καυμαςτό τρόπο. Μάλιςτα,
ςτο κεραμίδι είχε αποτυπωκεί αντίςτροφα θ εικόνα του Χριςτοφ ςαν ςε κακρζφτθ
(το αρνθτικό), ενϊ το καντιλι βρζκθκε αναμμζνο! Μεταφζρκθκαν τότε ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Αγία Τριάδα
 Χριςτόσ: Κεόσ & άνκρωποσ
 Βαςιλεία του Κεοφ
 Άγιο Μανδιλιο
 Αχειροποίθτθ εικόνα
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Ραιχνίδια:
Δαχτυλίδια
Στερεϊνουμε κάπου όρκιο 1 κομμάτι φελιηόλ, κομμζνο ςε ςχιμα παλάμθσ με τα
5 δάχτυλά ανοιχτά (τα 5 δάχτυλα να απζχουν κάπωσ μεταξφ τουσ). Κάκε παίχτθσ με
τθ ςειρά προςπακεί να ςτοχεφςει από απόςταςθ 2 μζτρων και να περάςει 5 κρίκουσ
(ξφλινουσ ι πλαςτικοφσ) από 1 ςε κάκε δάχτυλο.

Δραςτθριότθτεσ:
Ραρατθροφμε μια εικόνα του Χριςτοφ: τθ γνωςτι εγκαυςτικι εικόνα του
Κυίου από τθν Λερά Μονι Σινά (βλ. ςε επόμενθ ςελίδα). Ηθτάμε να καλφψουν τθ
μιςι εικόνα κάκετα με το χζρι τουσ και να διακρίνουν ποφ ο Χριςτόσ φαίνεται
αυςτθρόσ ωσ Δίκαιοσ Κριτισ και ποφ φαίνεται με μειλίχιο (φιλικό) πρόςωπο, αφοφ
είναι Κεόσ που μασ αγαπά όλουσ.
Ηωγραφικι: Χρωματίςτε το βαςιλιά Αφγαρο, όπωσ εςείσ τον φαντάηεςτε! Τι
φοροφςε; Ρϊσ ιταν; (Φωτοτυπιςτε και δϊςτε ςτα παιδιά να χρωματίςουν το
ανκρϊπινο ςκίτςο - περίγραμμα που υπάρχει ςε επόμενθ ςελίδα – ςχζδιο: Νίκοσ
Βαγενάσ).
Χρωματίςτε τα δάχτυλα του χεριοφ: με πράςινο τα τρία δάχτυλα που
ενϊνουνε για να κάνουμε το ςθμείο του Σταυροφ και με κόκκινα αυτά που
ακουμποφν ςτθν παλάμθ μασ! (βλ. ςχζδιο ςε επόμενθ ςελίδα)
Μακαίνουμε τα ονόματα κακενόσ από τα δάχτυλα του χεριοφ μασ:
Αντίχειρασ, Δείκτθσ, Μζςοσ, Ραράμεςοσ, Μικρόσ.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Δείχνουμε ςτα παιδιά το «Τριϊδιο», το λειτουργικό βιβλίο τθσ Εκκλθςίασ
μασ και το ανοίγουμε μπροςτά τουσ! Εξθγοφμε ότι από τθν κίνθςθ αυτι
βγαίνει θ φράςθ «άνοιξε το Τριώδιο», που ςθμαίνει ότι μζχρι το Ράςχα οι
ψάλτεσ κα ψζλνουν ςτθν εκκλθςία από αυτό το βιβλίο.
Φμνοσ:

Ναηένα, Ρηόκ θαη Άγημκ Νκεύμα,
Πνηάδα μμμμύζημκ θαη απώνηζημκ.
ι
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Μ ΠΞΖΟΑΓΖΜΟ ΡΙΚΜΟ
Άγημξ μ Θεόξ, άγημξ ηζπονόξ, άγημξ αζάκαημξ, ειέεζμκ εμάξ. (3)

Δόλα Ναηνί θαη Ρηώ θαη Αγίς Νκεύμαηη, θαη κοκ θαη αεί θαη εηξ
ημύξ αηώκαξ ηςκ αηώκςκ. Αμήκ.
Άγημξ αζάκαημξ, ειέεζμκ εμάξ.
Άγημξ μ Θεόξ, άγημξ ηζπονόξ, άγημξ αζάκαημξ, ειέεζμκ εμάξ.
Τραγοφδι:

Πα παηδηά δςγναθίδμοκ ζημκ ημίπμ
Πα παηδηά δςγναθίδμοκ ζημκ ημίπμ
δομ θανδηέξ θη έκακ ήιημ ζηε μέζε.
Ναίνκς θςξ απ' ημκ ήιημ θαη θηηάπκς ηεκ αγάπε
θαη μμο ιεξ πςξ ζ' ανέζεη.

Πα παηδηά ηναγμοδμύκ μεξ ζημοξ δνόμμοξ
θη ε θςκή ημοξ ημκ θόζμμ αιιάδεη.
Πα ζθμηάδηα ζθμνπάκε θη ε μένα ιμοιμοδίδεη
ζακ ακζόξ ζημ πενβάδη.

Έκα ζύκκεθμ είκ' ε θανδηά μμο
θη ε δςή μμο γημνηή ζε πιαηεία.
Ο' αγαπώ θη μ απένακημξ θόζμμξ πόζμ μμηάδεη
με μηθνή πμιηηεία.

122

Άγημξ μ Θεόξ
Ακ μπμνμύζεξ κα βνεζείξ ρειά ζημκ μονακό
ζα άθμογεξ εθεί εημύημ ημκ ραιμό
θη ακ μπμνμύζεξ κ’ ακεβείξ ζημο δέκηνμο ηα θιαδηά
ζα άθμογεξ εθεί κα ιέκε ηα πμοιηά:
Άγημξ μ Θεόξ, Άγημξ Ζζπονόξ,
Άγημξ Αζάκαημξ ειέεζμκ εμάξ.
Ακ μπμνμύζεξ κα βνεζείξ ζημ γαιάδημ ημο βοζμύ
ζα άθμογεξ εθεί ηε θςκμύια ημο ρανημύ
θη ακ μπμνμύζεξ κ’ ακεβείξ ζηεκ ρειόηενε θμνθή
ζα άθμογεξ θη εθεί ηεκ ίδηα πνμζεοπή:

Άγημξ μ Θεόξ, Άγημξ Ζζπονόξ,
Άγημξ Αζάκαημξ ειέεζμκ εμάξ.
Ακ μπμνμύζεξ κα βνεζείξ ζημ πενβόιη ηεξ θανδηάξ
ζα άθμογεξ εθεί ημκ ύμκμ ηεξ πανάξ
θη ακ μπμνμύζεξ κ’ αγαπάξ θαη θίιμοξ θαη επζνμύξ
ζα άθμογεξ μεμηάξ εθείκμοξ ημοξ ραιμμύξ:

Άγημξ μ Θεόξ, Άγημξ Ζζπονόξ,
Άγημξ Αζάκαημξ ειέεζμκ εμάξ.
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Οοκάκηεζε 21ε:
16 - 17 Ιανηίμο 2013

Ακόμη και ςα λείφαμα ςχμ Αγίχμ
μάπ μεςαδίδξσμ ςη Χάοη ςξσ Θεξύ!
Ο Απόρςξλξπ Ναθαμαήλ ξ Βαοθξλξμαίξπ

Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ Νακαναιλ ιταν γιοσ του Κολομαίου (Βαρκολομαίοσ, βαρ =
παιδί) και ζνασ από τουσ δϊδεκα Απόςτολουσ του Κυρίου. Κιρυξε το Ευαγγζλιο
ςτουσ Λνδοφσ, αλλά ςτθν Ουρβανοφπολθ οι ειδωλολάτρεσ τον ςταφρωςαν.
 Το άγιο λείψανό του οι Χριςτιανοί το ζβαλαν μζςα ςε μια πζτρινθ κικθ και
το ζκρυψαν. Επειδι όμωσ ο άγιοσ κεράπευε πολλζσ αρρϊςτιεσ, ζτρεχαν πολλοί
άνκρωποι για να γιατρευτοφν. Γι' αυτό οι ειδωλολάτρεσ βρικαν τθν κατάλλθλθ
ευκαιρία και πζταξαν τθ λειψανοκικθ ςτθ κάλαςςα. Τότε ζγινε κάτι καυμαςτό: Θ
κικθ με το λείψανο του Αγίου Νακαναιλ πζραςε τθ Μαφρθ Κάλαςςα, τα ςτενά
του Ελλθςπόντου, το Αιγαίο πζλαγοσ και το Αδριατικό και ζφταςε κοντά ςτθ
Σικελία, ςτισ Λιπάρεσ νιςουσ. Τότε ο Άγιοσ φανερϊκθκε ςε όνειρο ςτον επίςκοπο
του νθςιοφ, Αγάκωνα, ο οποίοσ κατζβθκε ςτθν παραλία, είδε τθ λειψανοκικθ και
ζμεινε ζκπλθκτοσ. Με ςεβαςμό οι Χριςτιανοί υποδζχτθκαν το άγιο λείψανο,
ζχτιςαν ναό και ςυνζχιςαν να κεραπεφονται με τθ βοικεια του Αγίου.
 Ρροςκυνάμε με πίςτθ τα λείψανα των Αγίων μασ και τουσ ηθτάμε να
παρακαλοφν το Κεό για εμάσ, τθν οικογζνειά μασ, τουσ φίλουσ μασ και για κακετί
που ζχουμε ανάγκθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Λείψανο – λειψανοκικθ
 Κεραπεία
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 Ραρακαλϊ - παράκλθςθ

Ραιχνίδια:
Το πακζτο
Τυλίγουμε ζνα φαγϊςιμο δϊρο (π.χ. ζνα κουτί μπιςκότα) με πολλά, διαφορετικά
χαρτιά περιτυλίγματοσ, εφθμερίδεσ κτλ. Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο και ακοφγεται
μουςικι. Το πακζτο κυκλοφορεί από χζρι ςε χζρι όςο παίηει θ μουςικι. Πταν τθ
ςταματάμε, το παιδί που βρζκθκε ςτα χζρια του το κουτί, ξετυλίγει το ζνα μόνο
χαρτί κ.ο.κ. μζχρι να τα ξετυλίξουμε όλα. Το δϊρο, βζβαια, προορίηεται για όλθ τθν
ομάδα!
Ζνα παιχνίδι από τθν Λνδία: Γκοφλι ντάντα
Το παιχνίδι αυτό είναι παρόµοιο µε το «τςιλίκι», που παίηουµεςτθν Ελλάδα. Σε
ανοιχτό χϊρο φτιάχνουµε µια λακκοφβα, τζτοιαπου να µποροφµε να ακουµπιςουµε
το µικρό ξφλο (1ξυλάκι 10-20εκ - «γκοφλι»), χωρίσνα πζφτει µζςα και ταυτόχρονα να
βάλουµε το µεγάλο ξφλο (1 ραβδί 60εκ. περίπου - «ντά-ντα») λοξά από κάτω του
ζτςι ϊςτε, ςπρϊχνοντάσ το, να µπορζ-ςουµε να το πετάξουµε µακριά.Χωριηόµαςτε
ςε δυο οµάδεσ και θ µία διαςκορπίηεται ςτο χϊρο, ενϊαπό τθν άλλθ ζνασ παίκτθσ
παίρνει τα ξφλα και πθγαίνει ςτθ λακκοφβα. Το-ποκετεί τα ξφλα και, όταν οι
αντίπαλοι είναι ζτοιµοι, µε το µεγάλο ξφλοςπρϊχνει το µικρό δυνατά και το πετάει
όςο πιο µακριά µπορεί. Αν κάποιοσ αντίπαλοσ καταφζρει να το πιάςει πριν πζςει
κάτω, τότε ο παίκτθσ που ζκανε τθ βολι φεφγει από τοπαιχνίδι χωρίσ να ζχει
κερδίςει πόντο για τθν οµάδα του και ςυνεχίηει ο επόµενοσ ςυµπαίκτθσ του µενζα
βολι.Αν όµωσ κανείσ αντίπαλοσ δεν πιάςει το ξφλο και αυτόπζςει κάτω, τότε ο πιο
κοντινόσ πθγαίνει το παίρνει απόκάτω και προςπακεί να ςθµαδζψει το µεγάλο ξφλο,
το ο-ποίο ζχει ιδθ αφεκεί λοξά ςτθ λακκοφβα. Αν τα καταφζρει,αµζςωσ βγάηει ζξω
τον παίκτθ που ζκανε τθ βολι µε τοξφλο από τθν λακκοφβα. Αν όµωσ δεν πετφχει το
µεγάλοξφλο, τότε αυτόσ που είναι ςτθ λακκοφβα ζχει τθν ευκαιρία να κερδίςει
πόντουσ.Τοποκετεί ξανά το µικρό ξφλο ςωςτά ςτθ λακκοφβα και µε τθ βοικεια του
µεγάλου ξφλου που τοζχει τοποκετιςει λοξά µζςα ςτθ λακκοφβα κάτω από το µικρό,
το ςθκϊνει ςτον αζρα κάκετα και κα-τόπιν το χτυπά µε οριηόντια ςχεδόν βολι και το
ςτζλνει όςο πιο µακριά µπορεί.Αν το πιάςει κάποιοσ αντίπαλοσ, χάνει και
βγαίνειζξω. Αν όµωσ δεν το πιάςει κανείσ, τότε κερδίηει πόντουσανάλογα µε το πόςο
µακριά πζταξε το µικρό ξφλο. Τθν απόςταςθ τθ µετράµε µε το µικοσ του ραβδιοφ.
Ζνα µικοσ ραβδιοφ δίνει ζνα βακµό. Αφοφ παίξουν όλοι οι παίκτεσ τθσ µιασ οµάδασ,
ακροίηουµε τουσ βακµοφσ και παίηει θ επόµενθ οµάδα.
(Ρθγι: Τάξεισ Ε1ϋ-Ε2ϋ 31ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ρεριςτερίου (2002-2003),
«Τα παιχνίδια των γονιϊν μασ, παιχνίδια μασ». Ραραδοςιακά παιχνίδια ελλθνικά και άλλων χωρϊν)
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Κι ζνα παιχνίδι από τθν Λταλία: Μαηεφω πατάτεσ
Αποφαςίηουμε πόςουσ γφρουσ κα παίξουμε και πόςθ ϊρα κα διαρκεί κάκε
γφροσ. Μετά ςκορπίηουμε όλεσ τισ πατάτεσ ςτον χϊρο του παιχνιδιοφ.
Τα παιδιά ςτζκονται το ζνα δίπλα ςτο άλλο ςτθν μία πλευρά του γθπζδου. Κάκε
παίχτθσ ζχει μία κατςαρόλα και ζνα κουτάλι. Τοποκετεί τθν κατςαρόλα μπροςτά του
ςτο ζδαφοσ.
Με το ςφνκθμα του αρχθγοφ τα παιδιά τρζχουν γριγορα και προςπακοφν να
μαηζψουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πατάτεσ χρθςιμοποιϊντασ το κουτάλι -και
όχι τα χζρια, με ποινι αποβολισ από το παιχνίδι. Κάκε παίχτθσ μεταφζρει τισ
πατάτεσ που μάηεψε με τθν κατςαρόλα. Νικθτισ ςτον πρϊτο γφρο είναι ο παίχτθσ
που μάηεψε τισ περιςςότερεσ πατάτεσ ςτθν κατςαρόλα του.
Για το δεφτερο γφρο, ςκορπίηουμε πάλι όλεσ τισ πατάτεσ ςτον χϊρο του
παιχνιδιοφ. Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με κάςτανα ι καρφδια.
(Ρθγι: Μθτζρεσ Ραιδικοφ Χωριοφ Sos, Παιχνίδια απ’ όλο τον κόςμο,
εκδ. Τηιαμπίρθσ – «Ρυραμίδα»)

Δραςτθριότθτεσ:
Χάρτθσ: Σχεδιάηουμε πάνω ς’ ζναν παγκόςμιο χάρτθ τθν πορεία του
λειψάνου του Αποςτόλου Νακαναιλ!
Φανταςτικζσ ιςτορίεσ: Δείχνουμε ςτα παιδιά εικόνεσ Αγίων, ςτισ οποίεσ (ςτο
κάτω μζροσ κ.α.) εικονίηεται ο αφιερωτισ ςε ςτάςθ δζθςθσ ι αλλιϊσ. Φανταηόμαςτε
τι ςυνζβθ και ο άνκρωποσ αυτόσ αφιζρωςε τθν εικόνα αυτι ςτον Άγιο ι τθν Αγία
που τον προςτάτευςε! (βλ. υλικό ςε επόμενθ ςελίδα)

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ραρακαλοφμε τον ιερζα να προςκυνιςουμε τεμάχιο ιεροφ λειψάνου
κάποιου Αγίου! Αν δεν υπάρχει ςτο ναό μασ, είναι μια καλι ευκαιρία να πάμε
να προςκυνιςουμε ςε κάποια κοντινι Ενορία!
Φμνοσ:

Πεκ ηημηςηένακ ηςκ ενμοβείμ
θαη εκδμλμηένακ αζογθνίηςξ ηςκ Οεναθείμ,
ηεκ αδηαθζόνςξ Θεόκ Θόγμκ ηεθμύζακ,
ηεκ όκηςξ Θεμηόθμκ,
ζε μεγαιύκμμεκ.
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Τραγοφδι:

Ούμροπμη
Έκα πμηάμη πμο θοιάεη,
πμηάμη αηώκημ, αηέιεηςημ
είκ’ μ ιαόξ Ομο πμο πενκάεη ηεκ ένεμμ.
Ηάζε ζηηγμή ζε θάζε ώνα
ζηναηηέξ ηενέξ μη μάνηονεξ
θη όιμ ζημώκμομε ηε πώνα ηεξ πάνηημξ.

Ηη είζαη, νηζηέ μμο, Γζύ ε βνμπή,
Ηη εμείξ ζηαγόκεξ πάκς ζηε γε.
Νάνε ηηξ ζηάιεξ θακ’ ηεξ πεγή,
θάκ’ ημ πμηάμη μεγάιμ, βαζύ.

Πα πένηα πμο ‘καη ορςμέκα,
ηα πένηα πμο πνμζεύπμκηαη
θάκ’ ηα εκςμέκα αγημθένηα ζημκ μονακό.
Ηάκ’ μη πμιιμί κα γίκμομ’ έκα
ημ εκ θνμκμύκηεξ ζύμροπμη
ώνημα ζηάποα δομςμέκα, ρςμί ηενό.

Ιία ε αιήζεηα, μία ε θςηηά
Έκα ημ Νκεύμα, μία ε θανδηά.
Έκα Πναπέδη, μία ε πανά
θη εμείξ αδέιθηα ζηε ζεία αγθαιηά.
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Ιία ε αιήζεηα, μία ε θςηηά
Έκα ημ Νκεύμα, μία ε θανδηά.
Έκαξ Ναηέναξ θη εμείξ παηδηά
θη όιμη αδέιθηα ζηε ζεία αγθαιηά.
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Οοκάκηεζε 22ε:
23 – 24 Ιανηίμο 2013

Μαλώμξσμε και τιλιώμξσμε!
Δσξ αληθιμξί τίλξι:
Οι Απόρςξλξι Φίλιππξπ και Ναθαμαήλ

Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ Φίλιπποσ ςυνάντθςε πρϊτοσ τον Χριςτό. Κζλθςε όμωσ να
μοιραςτεί τθ μεγάλθ του χαρά γι’ αυτι τθ ςπουδαία ςυνάντθςθ με τον αγαπθμζνο
του φίλο, το Νακαναιλ. Ζχουμε κι εμείσ φίλουσ που τουσ αγαπάμε. Χαιρόμαςτε
όταν χαίρονται και ςτενοχωριόμαςτε, όταν είναι ςτενοχωρθμζνοι. Μοιραηόμαςτε
μαηί τουσ τα αγαπθμζνα μασ παιχνίδια και άλλα πράγματα. Γιατί να μθ
μοιραςτοφμε μαηί τουσ και τθ χαρά που μασ δίνει θ ηωι κοντά ςτον Χριςτό, ςτθν
Εκκλθςία Του και ςτο κατθχθτικό μασ; Ασ τουσ ποφμε κι εμείσ αυτό που είπε ο
Φίλιπποσ ςτο Νακαναιλ, όταν τον κάλεςε να ςυναντιςει κι εκείνοσ τον Χριςτό:
«Ζλα να δεισ!»
 Τθν ίδια πρόςκλθςθ για να ‘ρκουν κοντά ςτον Χριςτό απευκφνουν ςε όλουσ
τουσ λαοφσ τθσ γθσ και ςιμερα οι ιεραπόςτολοι! Τουσ καλοφν να γνωρίςουν τον
Χριςτό και τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, να πιςτζψουν ςτον αλθκινό Κεό, να
βαπτιςκοφν και να γίνουν Χριςτιανοί.
 Με τουσ φίλουσ μασ καμιά φορά μαλϊνουμε. Σα να γίνεται ζνασ μικρόσ
πόλεμοσ ανάμεςά μασ. Επειδι όμωσ τουσ αγαπάμε πραγματικά, ςφντομα ο ζνασ
ηθτάει ςυγγνϊμθ από τον άλλον κι αυτόσ τον ςυγχωρεί. Δίνουμε τα χζρια και
γινόμαςτε πάλι φίλοι όπωσ πρϊτα.
 Πμωσ ανάμεςα ςτουσ μεγάλουσ δυςτυχϊσ τα πράγματα είναι πιο ςοβαρά!
Γίνονται πραγματικοί πόλεμοι ανάμεςα ςτουσ λαοφσ, επειδι ο ζνασ δε ςζβεται τον
άλλον. Ζτςι, λοιπόν, για 400 ολόκλθρα χρόνια οι Ζλλθνεσ υπζφεραν από τουσ
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Τοφρκουσ!

Ιταν ςκλαβωμζνοι! Δεν μποροφςαν να ηιςουν ελεφκεροι, να

λατρζψουν χωρίσ φόβο ςτισ εκκλθςίεσ τον Κεό ι να πάνε με άνεςθ τα παιδιά ςτο
ςχολείο. «Πλα τα ‘ςκιαηε θ φοβζρα και τα πλάκωνε θ ςκλαβιά…» Γι’ αυτό το 1821
οι Ζλλθνεσ ξεςθκϊκθκαν για να πολεμιςουν, ζκαναν Επανάςταςθ και είπαν:
«Ελευκερία ι κάνατοσ», δθλ. ι κα ηιςουμε ελεφκεροι ι καλφτερα να πεκάνουμε.
Ρολλά γενναία παλικάρια (όπωσ ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, ο Ακανάςιοσ Διάκοσ,
ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ, ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ, ο Ραπαφλζςςασ, ο
Μακρυγιάννθσ, ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, ο Ανδρζασ Μιαοφλθσ, ο Νικθταράσ,
αλλά και γυναίκεσ όπωσ θ Μπουμπουλίνα και θ Μαντϊ Μαυρογζνουσ) πολζμθςαν
«για του Χριςτοφ τθν Ρίςτθ τθν αγία και τθσ Ρατρίδασ τθν ελευκερία». Χάρθ ς’
αυτοφσ ηοφμε εμείσ ςιμερα ελεφκεροι και οφείλουμε να τουσ κυμόμαςτε!

Λζξεισ - κλειδιά:
 Φιλία – Φιλιϊνω
 Συγγνϊμθ - Συγχωρϊ
 Επανάςταςθ
 Ελευκερία ι κάνατοσ!

Ραιχνίδια:
Κοκορομαχίεσ
Δζνουμε ςτα μζτωπα δφο παιδιϊν από ζνα λουκοφμι, τυλιγμζνο ςε ςπάγκο. Με
τα χζρια ςτισ πλάτεσ και αναπθδιματα, ο ζνασ προςπακεί να φάει το λουκοφμι του
άλλου. Κερδίηει όποιοσ το πετφχει.
Αλευρομαχίεσ
Γεμίηουμε δφο μπωλάκια με αλεφρι και τα τοποκετοφμε μπροςτά ςτουσ δφο
παίχτεσ, που κάκονται ςε ζνα τραπζηι, ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον. Με το ςφνκθμα
του αρχθγοφ αρχίηουν να φυςάνε το αλεφρι. Νικθτισ είναι εκείνοσ που πρϊτοσ κα
αδειάςει το μπολάκι του.
Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευι ςθμαίασ με γαλάηιο και λευκό πανί ι χαρτόνι!
Μακαίνουμε τουσ ιρωεσ του 1821 –με τθ βοικεια καρτϊν με τισ
προςωπογραφίεσ τουσ (βλ. υλικό ςε επόμενθ ςελίδα).
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Συηθτάμε: Σε τι διαφζρουν οι ιρωεσ του 1821 από τουσ διάφορουσ
«δυνατοφσ» «ιρωεσ» από τα αγαπθμζνα ςασ κινοφμενα ςχζδια;

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

- Κάνουμε τθν προςευχι για το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ με μια εικονίτςα
ςτο χζρι!
- Ρροςκαλοφμε τα παιδιά και τουσ γονείσ να ζρκουν τθν Κυριακι τθσ
Ορκοδοξίασ ςτθν εκκλθςία με μια μικρι εικόνα ο κακζνασ, για να
ςυμμετάςχουν όλοι ςτθ λιτανεία των εικόνων. Τουσ προςκαλοφμε και ςτθν
εκδιλωςθ – αφιζρωμα (αν γίνει) ςτθν Εξωτερικι Λεραποςτολι.
Φμνοσ:

Πε οπενμάπς ζηναηεγώ ηα κηθεηήνηα,
Ωξ ιοηνςζείζα ηςκ δεηκώκ εοπανηζηήνηα,
Ακαγνάθς ζμη ε Νόιηξ ζμο, Θεμηόθε.
Αιι’ ςξ έπμοζα ημ θνάημξ απνμζμάπεημκ,
Γθ πακημίςκ με θηκδύκςκ ειεοζένςζμκ.
΄Ζκα θνάδς ζμη. αίνε, Κύμθε Ακύμθεοηε.

Τραγοφδι:

Γζκηθόξ ύμκμξ
Οε γκςνίδς από ηεκ θόρε
ημο ζπαζημύ ηεκ ηνμμενή
ζε γκςνίδς από ηεκ όρε
πμο με βηα μεηνάεη ηε γε.

Απ’ ηα θόθθαια βγαιμέκε
ηςκ Γιιήκςκ ηα ηενά
θαη ζακ πνώηα ακηνεηςμέκε,
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παίνε, ς! παίνε, Γιεοζενηά!

Οοκενγμί ηςκ Ζεναπμζηόιςκ
Ιε παιμό θαη θιόγα λεθηκάμε
κα ζθμνπίζμομε ημ θςξ πακημύ,
μέπνη ηεκ άθνε ημο θόζμμο ζα πάμε
γηα ηεκ αγάπε θαη ηε δόλα ημο νηζημύ.

Θέιμομε κα ιάμρεη ε αιήζεηα
ζ' όιεξ ηηξ ακήζοπεξ ροπέξ
πμο με ιαπηάνα θςκάδμοκ βμήζεηα
κα ιοηνςζμύκ κα γίκμοκ θαζανέξ.

Αδέιθηα θίηνηκα, ιεοθά θαη μαύνα
ηα πένηα δώζηε, εκώζηε ηα ζθηθηά
θαη ε αγάπε πμο γίκεηαη ιάβα
ζα μαξ εκώζεη ζημ νηζηό θμκηά.

Οοκενγμί ηςκ Ζεναπμζηόιςκ
ζέιμομε κα γίκμομε θη εμείξ
θαη ηα βήμαηα ηςκ Απμζηόιςκ
ζα αθμιμοζήζμομε ςξ ηα πέναηα ηεξ Γεξ!
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ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΗΑΞΑΪΟΗΑΗΕΟ

(ΑΞΖΙ. ΓΞΕΓΜΞΖΜΟ ΔΖΗΑΖΜΟ)

ΑΚΔΞΓΑΟ ΙΖΑΜΡΘΕΟ

ΝΑΝΑΦΘΓΟΟΑΟ

ΑΘΑΚΑΟΖΜΟ ΔΖΑΗΜΟ

ΙΑΚΠΩ ΙΑΡΞΜΓΓΚΜΡΟ

ΘΑΟΗΑΞΖΚΑ ΙΝΜΡΙΝΜΡΘΖΚΑ

(ΚΖΗΕΠΑΟ ΟΠΑΙΑΠΓΘΜΝΜΡΘΜΟ)

ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΟ ΗΑΚΑΞΕΟ

ΜΔΡΟΟΓΑΟ ΑΚΔΞΜΡΠΟΜΟ

ΚΖΗΕΠΑΞΑΟ
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Οοκάκηεζε 23ε:
30 - 31 Ιανηίμο 2013

Ιεοαπξρςξλή:
Ο Χοιρςόπ αγαπάει ςξσπ αμθοώπξσπ
απ’ όλα ςα Έθμη!
Ο Απόρςξλξπ Πέςοξπ και ςξ όοαμα ςξσ Κξομηλίξσ
Βαςικά ςθμεία:
 Μ’ ζνα καυμαςτό όραμα ο Κεόσ ζδειξε ςτον Απόςτολο Ρζτρο ότι αγαπάει
τουσ ανκρϊπουσ απ’ όλα τα ζκνθ και τουσ καλεί κοντά Του. Δεν ξεχωρίηει τουσ
ανκρϊπουσ ανάλογα με το χρϊμα του δζρματόσ τουσ, αν είναι άντρεσ ι γυναίκεσ,
μεγάλοι ι παιδιά, αν ηουν ςτθν Αφρικι ι ςτθν Αςία ι ςτθν Ευρϊπθ ι ςτθν Ελλάδα,
αν είναι αμαρτωλοί ι όχι. Πλοι είναι ιςότιμοι απζναντι ςτο Κεό.
 Ππωσ ζςτειλε τότε τον Απόςτολο Ρζτρο ςτον Κορνιλιο για να του μιλιςει
για τον χριςτό και να τον βαφτίςει, ζτςι και ςιμερα ςτζλνει τουσ Λεραποςτόλουσ
ςε όλο τον κόςμο για να ςυνεχίςουν το ζργο των Αγίων Αποςτόλων (βλ.
προθγοφμενο μάκθμα). Μιλοφν ςτουσ ανκρϊπουσ για το Χριςτό, τουσ βαφτίηουν
ςτο όνομα τθσ Αγίασ Τριάδασ και ακόμθ βοθκοφν με τρόφιμα, φάρμακα, ροφχα,
ςχολεία και γραφικι φλθ, αλλά και ότι άλλο ζχουν ανάγκθ, τουσ φτωχοφσ
ανκρϊπουσ που ςυναντοφν ςτθν Αφρικι, ςτθν Αςία και ςε άλλα μζρθ τθσ γθσ.
Κάνουν δθλαδι Εξωτερικι Λεραποςτολι.
 Θ προθγοφμενθ Κυριακι, θ πρϊτθ Κυριακι τθσ Μεγάλθσ Σαρακοςτισ ιταν
θ Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ και θ Εκκλθςία μασ τθν είχε αφιερϊςει ςτθν Εξωτερικι
Λεραποςτολι για να μασ κυμίςει πωσ ςε μακρινά μζρθ υπάρχουν ορκόδοξοι
Λεραπόςτολοι που χρειάηονται τθν προςευχι μασ αλλά και τθν ζμπρακτθ βοικειά
μασ ςτο ζργο τουσ.
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 Μποροφμε να τουσ βοθκιςουμε προςφζροντασ λίγα χριματα από το
χαρτηιλίκι μασ, πράγματα που για μασ είναι άχρθςτα αλλά είναι πολφτιμα για
άλλα παιδιά, φάρμακα ι τουλάχιςτον λζγοντασ δυο λόγια προςευχισ ςτο Κεό για
να τουσ ςτθρίηει.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Ζκνθ
 Εξωτερικι Λεραποςτολι
 Πραμα
 Βαφτίηω
 Μεγάλθ Σαρακοςτι
 Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ

Ραιχνίδια:
Αναγνωρίηουμε άγρια ηϊα –ςε κάρτεσ (βλ. υλικό ςε επόμενθ ςελίδα).

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευάηουμε τθ δικι μασ εικόνα –βλ. υλικό 3θσ ςυνάντθςθσ!
Ρροβολι dvd (διάρκειασ max 15 min) για τθν Λεραποςτολι
Ηωγραφίηουμε ελεφκερα κάτι, για να ςτείλουμε τθ ηωγραφιά μασ ςτα
κάποιασ Ορκόδοξθσ Λεραποςτολισ!
Μακαίνουμε «ξζνεσ γλϊςςεσ»: Τηιτηικίςτικα! Ρριν από κάκε ςυλλαβι τθσ
φράςθσ που κζλουμε να ποφμε χρθςιμοποιοφμε τθν ςυλλαβι «τηι». Για παράδειγμα,
προκειμζνου να ποφμε: «Καλθμζρα ςε όλουσ ςασ, παιδιά!», λζμε:
«Τηικατηιλθτηιμετηιρα τηιςε τηιοτηιλουσ τηιςασ τηιπαιτηιδια!».

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι όλθ τθ Μεγάλθ Σαρακοςτι κάκε Ραραςκευι
ψάλλεται ςτουσ ναοφσ μασ θ ακολουκία των Χαιρετιςμϊν τθσ Ραναγίασ. Με
δυο λόγια τουσ λζμε ότι θ Ραναγία μασ ζςωςε με καυμαςτό τρόπο τθν
Κωνςταντινοφπολθ, τθν ευλογθμζνθ Ρόλθ τθσ, από τθν πολιορκία κάποιων
φοβερϊν εχκρϊν, των Αβαρϊν, οι οποίοι τθν είχαν πολιορκιςει. Για να
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ευχαριςτιςουν τθν Ραναγία μασ, για μια ολόκλθρθ νφχτα οι
Κωνςταντινουπολίτεσ ζψαλλαν όρκιοι (χωρίσ να κάκονται) αυτό τον φμνο προσ
τθν Ραναγία μασ που ονομάςτθκε «Ακάκιςτοσ».
Ραρακαλοφμε τον Λερζα να ψάλλουμε μπροςτά ςτθν εικόνα τθσ Ραναγίασ
μασ μια ςφντομθ ακολουκία των Χαιρετιςμϊν με τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν:
- Ευλογθτόσ ο Κεόσ...
- Τριςάγιο. Ραναγία Τριάσ. Ράτερ θμϊν.
-

2-3 φμνουσ από τον κανόνα του Ακακίςτου.
Τθ υπερμάχω.
2 οίκουσ
Τθ υπερμάχω
Μικρι δζθςθ με ονομαςτικι αναφορά των παιδιϊν.
Απόλυςθ.

- Δι’ ευχϊν.
Ρροθγουμζνωσ ζχουμε ανάψει τα καντιλια, το κυμιατό και τα κεριά τθσ
εικόνασ, ζχουμε προςφζρει λουλοφδια ςτθν εικόνα τθσ Ραναγίασ μασ και
κρατοφν κεριά όλα τα παιδιά.
Φμνοσ:
Θομόμαζηε πάιη όιμη μαδί ημ «Πε οπενμάπς» (βι. ζοκάκηεζε 22ε).

Πμ «Ηύνηε, ειέεζμκ» ζε λέκεξ γιώζζεξ!
Οιαβηθά –Ξςζηθά: Γθόζπμκηη, πμμίιμοη!
Αναβηθά: Γηάνα, μπμύνπαμ!
Ιαιαγθάζη: Πμοπθμομάμη κηνάθμο!
Τραγοφδι:

10 μηθνά αναπάθηα
10 μηθν' αναπάθηα ζε μηα γεηημκηά
άζεθε ημ έκα θαη μείκακε 9.

9 μηθνά αναπάθηα παίδακε θνοθηό
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Ηνύθηεθε ημ έκα θαη μείκακε 8.

8 μηθνά αναπάθηα θνμύηα ηνςκ θιεθηά
Νηάζηεθε ημ έκα θαη μείκακε 7.

7 μηθνά αναπάθηα λύπκεζακ πνηκ θέλεη
Πόκα λακαθμημήζεθε θαη μείκακ μόκμ 6.

6 μηθνά αναπάθηα ζηε βνμπή θμημμύκηαη
Νμύκηηαζε ημ έκα πάεη θαη μείκακ μόκμ 5.

5 μηθνά αναπάθηα μπαίκμοκ ζηε ζεηνά
Λέθογε ημ έκα πάεη θαη μείκακ 4.

4 μθνά αναπάθηα πάκε ζηεκ θονία
Ηνάηεζε ηα έκα πάεη θαη μείκακ μόκμ 3.

3 μηθνά αναπάθηα πάκε ζημ ζπμιείμ
Έμεηκε ημ έκα πάεη θαη μείκακ μόκμ 2.

2 μθνά αναπάθηα ένπμκηαη ζε μέκα
Ηνάηεζα ημ έκα πάεη θη έμεηκε μόκμ 1.

1 μηθνό αναπάθη βνίζθεη μηα γοκαίθα
Πεκ πακηνεύεηαη θαη θάκεη αναπάθηα 10.
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Οοκάκηεζε 24ε:
06 - 07 Απνηιίμο 2013

Ο αγαπημέμξπ Μαθηςήπ
πξσ ακξλξύθηρε ςξμ Χοιρςό χπ ςξμ Σςασοό:
Ο Άγιξπ Ιχάμμηπ ξ Θεξλόγξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Θ Τρίτθ Κυριακι τθσ Μεγάλθσ Σαρακοςτισ λζγεται Κυριακι τθσ
Σταυροπροςκυνιςεωσ. Στθ μζςθ τθσ Εκκλθςίασ βρίςκεται ο Τίμιοσ Σταυρόσ για να
τον προςκυνιςουμε οι Χριςτιανοί και να πάρουμε δφναμθ. Ο Λερζασ μασ δίνει και
ζνα λουλουδάκι (βιολζτα) για ευλογία.
 Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ είναι το πιο ςθμαντικό ςφμβολο για μασ τουσ
Χριςτιανοφσ, γιατί πάνω ς’ αυτόν κυςιάςτθκε ο Χριςτόσ. Πταν βαφτιηόμαςτε
παίρνουμε ο κακζνασ τον δικό του ςταυρό, τον οποίο πρζπει πάντα να φοράμε.
Πμωσ ο ςταυρόσ δεν είναι απλά ζνα ςτολίδι, αλλά για μασ τουσ χριςτιανοφσ το
ςθμείο του ςταυροφ είναι το όπλο μασ που μασ βοθκά ςε κάκε δφςκολθ ςτιγμι. Γι’
αυτό και πρζπει να τον κάνουμε ςωςτά. Αλλιϊσ κα είναι ςα να παίηουμε (και να
χρθςιμοποιοφμε ζνα όπλο χωρίσ ςφαίρεσ) και να κοροϊδεφουμε το Χριςτό.
 Να κυμόμαςτε να κάνουμε ςωςτά το ςταυρό μασ πάντα, πριν βγοφμε απ’ το
ςπίτι για να πάμε ςτο ςχολείο ι ςτθ δουλειά μασ ι κάπου αλλοφ, πριν και μετά το
φαγθτό μασ, πριν κοιμθκοφμε και αφοφ ξυπνιςουμε, όταν περνάμε ζξω από μία
εκκλθςία, πριν φιλιςουμε μία εικόνα και πριν κοινωνιςουμε αλλά και ςε κάκε
ςτιγμι που κζλουμε το Κεό κοντά μασ.
 Ο Άγιοσ Λωάννθσ αγαποφςε τόςο πολφ το Χριςτό που Τον ακολοφκθςε
ακόμα και ςτο Σταυρό. Και ο Χριςτόσ όμωσ τον αγαποφςε πάρα πολφ γι’ αυτό του
εμπιςτεφτθκε τθ μθτζρα Του τθν Ραναγία, να τθ φροντίηει.
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Λζξεισ - κλειδιά:
 Κυριακι τθσ Σταυροπροςκυνιςεωσ
 Το ςθμείο του Σταυροφ
 Ππλο
 ςφμβολο

Ραιχνίδια:
Σταυρόλεξα –π.χ. το ςταυρόλεξο τθσ Σταυροπροςκφνθςθσ (βλ. ςε επόμενθ
ςελίδα)

Δραςτθριότθτεσ:
Εικονογράφθςθ: Γράφουμε ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι και το διακοςμοφμε με
εικόνεσ, με βάςθ τουσ ςτίχουσ, το παρακάτω ποιθματάκι:
«Πζφτω, κάνω το Σταυρο μου,
Άγγελο ζχω ςτο πλευρό μου.
Φίλοσ του Θεοφ λογιοφμαι
και κανζνα δε φοβοφμαι!»
Καταςκευι: Σταυρόσ με ξυλάκια (κανζλασ, καλαμάκια, πθχάκια κομμζνα βαμμζνα κ.ά.)
Αναγνωρίςτε τα πρόςωπα ςτθν εικόνα τθσ Σταφρωςθσ!
Στολίηουμε το δίςκο με τον Τίμιο Σταυρό με βιολζτεσ! Κόβουμε προςεκτικά

με τθ βοικεια του ιερζα, χωρίσ να τα χαλάςουμε, τισ κορυφζσ των φυτϊν από
τον κιπο τθσ Ενορίασ μασ και ςτολίηουμε τον Τίμιο Σταυρό που είναι
τοποκετθμζνοσ ςτο κζντρο του δίςκου.
Ρροβολι ταινίασ: «Ο δικόσ μου Σταυρόσ» (μεταγλωτιςμζνθ από τα ωςικά
από τθν Ενορία Κοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ)

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Ρροςκυνάμε τον Τίμιο Σταυρό που βρίςκεται ςτθ μζςθ του Ναοφ!

Φμνοσ:

Πμκ Οηαονόκ ζμο πνμζθοκμύμεκ, Δέζπμηα,
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θαη ηεκ Αγίακ ζμο Ακάζηαζηκ δμλάδμμεκ.
Τραγοφδι:

Nα ‘παμε ηη κα ‘παμε!
Κα `παμε, κα `παμε, κα `παμε ηη κα `παμε.
Κα `παμε έκακ θήπμ με ηα ηνηακηάθοιια θαη με ηα γανύθαιια.

Κα `παμε, κα `παμε, κα `παμε ηη κα `παμε.
Κα `παμε έκακ γένμ, κα θύιαγε ημκ θήπμ,
με ηα ηνηακηάθοιια θαη με ηα γανύθαιια

…Κα `παμε έκακ ζθύιμ, κα έηνςγε ημ γένμ…
…Κα `παμε έκα λύιμ, κα έδενκε ημ ζθύιμ…
…Κα `παμε έκακ θμύνκμ, κα έθαηγε ημ λύιμ…
…Κα `παμε έκα πμηάμη, κα έζβεκε ημκ θμύνκμ…
…Κα `παμε έκα βόδη, κα έπηκε ημ πμηάμη…
…Κα `παμε έκα παζάπε, κα έζθαδε ημ βόδη…
ΚΑ `ΑΙΓ, ΚΑ `ΑΙΓ, ΚΑ `ΑΙΓ ΠΖ ΚΑ `ΑΙΓ!
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ΣΑΤΡΟΠΡΟΚΤΝΗΗ
Βάλε ςωςτά τισ λζξεισ ςτο ςταυρόλεξο:

ΒΛΟΛΕΤΑ

ΡΟΣΚΥΝΩ

ΣΤΑΥΟΣ
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Οοκάκηεζε 25ε:
13 - 14 Απνηιίμο 2013

Τι μπξοξύμε μα ζηςάμε από ςξμ Θεό;
Ο Απόρςξλξπ Ιάκχβξπ, ξ γιξπ ςξσ Ζεβεδαίξσ.
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Άγιοσ Λάκωβοσ ιταν γιοσ του Ηεβεδαίου και αδερφόσ του Αγίου Λωάννθ
του Κεολόγου. Μάλιςτα μαηί με τον Ρζτρο και τον Λωάννθ πιγαν μαηί με τον
Χριςτό ςτο όροσ Καβϊρ όπου είδαν τθ Μεταμόρφωςι Του κακϊσ και ςτον κιπο
τθσ Γεκςθμανι όπου Τον είδαν να προςεφχεται και ςτθ ςυνζχεια να
ςυλλαμβάνεται από τουσ Λουδαίουσ για να ςταυρωκεί. Αγαποφςε περιςςότερο κι
απ’ τον Λωάννθ τον Χριςτό γι’ αυτό ιταν ο πρϊτοσ από τουσ Αποςτόλουσ που
μαρτφρθςε.
 Κάποια ςτιγμι θ μθτζρα του Λακϊβου και του Λωάννθ πλθςίαςε τον Χριςτό
και Του ηιτθςε μία μεγάλθ χάρθ. Πταν κα γίνει βαςιλιάσ να πάρει ςτα δεξιά και
ςτα αριςτερά Του ςαν ςυμβοφλουσ τουσ γιοφσ τθσ. Νόμιηε θ καθμζνθ πωσ ο
Χριςτόσ κα γινόταν βαςιλιάσ ςε κάποιο μζροσ τθσ γθσ. Δεν μποροφςε να καταλάβει
ότι ιταν Κεόσ και βαςιλιάσ όλου του κόςμου, χωρίσ παλάτι κρόνο κι αυλικοφσ.
 Κι εμείσ πολλζσ φορζσ ςτθν προςευχι μασ ηθτάμε πράγματα παράλογα από
το Κεό, τα οποία και δε κα μασ ωφελιςουν. Για παράδειγμα μπορεί να ηθτάμε ζνα
ακριβό αυτοκίνθτο που δεν το ζχουμε πραγματικά ανάγκθ, ι να ηθτάμε να
γίνουμε επιςτιμονεσ χωρίσ να διαβάςουμε. Ο Κεόσ ξζρει πάντα και καλφτερα από
μασ ποιο είναι το καλό μασ. Ρολλζσ φορζσ μασ φαίνεται ότι αργεί να ακοφςει τθν
προςευχι μασ και να κάνει αυτό που Του ηθτιςαμε. Πμωσ ακριβϊσ επειδι Εκείνοσ
ξζρει τι είναι καλό για μασ, ξζρει και πότε και με ποιο τρόπο κα μασ το δϊςει.
Εμείσ χρειάηεται μόνο να Του δείχνουμε εμπιςτοςφνθ και να Τον παρακαλοφμε να
φανερϊςει το κζλθμά Του.
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 Κάκε φόρα που προςευχόμαςτε πρζπει πρϊτα απ’ όλα να Τον
ευχαριςτοφμε για όλα τα καλά που μασ ζχει δϊςει, όςα βλζπουμε αλλά και όςα δε
βλζπουμε. Ρροςευχι δεν είναι μόνο να ηθτάμε, αλλά κυρίωσ να ευχαριςτοφμε και
να δοξάηουμε το Κεό.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Σφμβουλοσ
 Κζλθμα του Κεοφ
 Ωφελεί
 Δοξάηω - ευχαριςτϊ - ηθτάω

Ραιχνίδια:
Το παιχνίδι του κρυμμζνου κθςαυροφ
Αμπάριηα
Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ,
ςυνικωσ ζνα δζντρο ι μια κολόνα, τθ «μάνα».
Στθν αρχι του παιχνιδιοφ βγαίνει ζνασ παίχτθσ τθσ μιασ ομάδασ και αρχίηει να
κοροϊδεφει και να ειρωνεφεται τουσ αντιπάλουσ του, προκαλϊντασ τουσ να τον
κυνθγιςουν. Ζνασ απ’ τθν άλλθ ομάδα «παίρνει αμπάριηα και βγαίνει» να τον
κυνθγιςει. Με τον ίδιο τρόπο βγαίνουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο παίχτθσ ζχει
δικαίωμα να κυνθγιςει μόνο τα παιδιά που ζχουν βγει πριν απ’ αυτόν και όχι εκείνα
που βγικαν μετά. Επίςθσ, μπορεί να γυρίςει ςτθ «μάνα» και να βγει όςεσ φορζσ
κζλει προςπακϊντασ να αποκτιςει πλεονζκτθμα. Πποιοσ ακουμπιςει τον αντίπαλό
του τον πιάνει αιχμάλωτο και τον οδθγεί ςτθ φυλακι, που είναι ζνασ κφκλοσ κοντά
ςτθ «μάνα». Για να ελευκερωκεί πρζπει κάποιοσ ςυμπαίκτθσ του να τον
ακουμπιςει.
Νικιτρια του παιχνιδιοφ είναι θ ομάδα που κα ακουμπιςει τθ «μάνα» τθσ
αντίπαλθσ ι που κα καταφζρει να πιάςει αιχμαλϊτουσ όλουσ τουσ αντιπάλουσ.
Διελκυςτίνδα
Χωρίηονται οι καταςκθνωτζσ ςε δφο ομάδεσ. Οι παίχτεσ κάκε ομάδασ
ςτοιχίηονται ο ζνασ πίςω από τον άλλον παρατάςςονται θ μία ομάδα απζναντι ςτθν
άλλθ.
Ζχουμε ζνα μακρφ ςχοινί, μικουσ περίπου 15 μ., και ςτο ζδαφοσ, περίπου ςτο
μζςον του ςχοινιοφ είναι χαραγμζνθ μία γραμμι. Οι δφο ομάδεσ κρατοφν τισ δφο
άκρεσ του ςχοινιοφ και προςπακοφν να τραβιξουν θ μία προσ το μζροσ τθσ τθν άλλθ.
Θ ομάδα που κα περάςει τθ γραμμι του εδάφουσ, χάνει.
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Μπορεί να παιχτεί και ςαν διαγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ. Θ νικιτρια από
κάκε ηευγάρι περνάει ςτθν επόμενθ φάςθ μζχρι να αναδειχκεί θ νικιτρια.
Το παιχνίδι τθσ αλφαβιτασ με τα γράμματα τθσ λζξθσ: «Λάκωβοσ»
Ο αρχθγόσ λζει δυνατά ζνα γράμμα του αλφαβιτου από τα γράμματα τθσ λζξθσ
«Λάκωβοσ». Οι ομάδεσ με τθ ςειρά τουσ πρζπει να βρουν μια λζξθ που να αρχίηει μ’
αυτό το γράμμα. Πταν τελειϊςουν όλεσ οι ομάδεσ, λζει άλλο γράμμα κοκ. Αν θ
ομάδα δεν καταφζρει να βρει μια λζξθ, κακϊσ και αν επαναλάβει λζξθ που ιδθ
αναφζρκθκε, βγαίνει από το παιχνίδι. Πταν τελειϊςουν όλα τα γράμματα,
ξαναρχίηουν από το Α, μζχρι να μείνει θ νικιτρια ομάδα.
Θ κυρα-Ρινακωτι
Ζνα κοριτςάκι, το πιο μεγάλο, κακίηει ς’ ζνα ςκαμνάκι ι ςε μια καρζκλα και ςτα
γόνατά του κακίηει ζνα άλλο και πάνω ς’ αυτό ζνα τρίτο ωσ το μικρότερο. Ζνα άλλο
κορίτςι πάει κοντά ςτθν κυρα-πινακωτι, πλθςιάηει το αυτί τθσ και τθσ φωνάηει:
-Ζ, κυρα-πινακωτι!
Εκείνθ κάνει τθν κουφι και τθσ λζει:
-Απ’ το άλλο μου το αυτί!
Το κορίτςι πάει απ’ τθν άλλθ μεριά και τθσ ξαναλζγει:
-Ζ, κυρα-πινακωτι!
-Από το άλλο μου αυτί, λζει πάλι εκείνθ.
Το κορίτςι πάει για τρίτθ φορά απ’ το άλλο αυτί και λζει:
-Ζ, κυρα-πινακωτι!
-Ορίςτε! Λζει θ κυρα-πινακωτι.
-Μου είπε ο βαςιλιάσ να μου δϊςεισ ζνα αρνί.
-Διάλεξε και πάρε!
Το κορίτςι τότε αρχίηει και μυρίηει τα παιδιά ζνα ζνα και λζει:
-Ρφ, ρζγκεσ! Ρφ, ςαρδζλεσ! Ρφ, ςκόρδα!
Στο τελευταίο λζει:
-Μμμ! Μόςκοσ και κανζλα και του βαςιλιά κοπζλα!
Το παίρνει και φεφγει, μα ςε λίγα λεπτά ξανάρχεται και το παιχνίδι ςυνεχίηεται
κατά τον ίδιο τρόπο ωσ το τελευταίο. Στο τελευταίο, όταν το κορίτςι λζει τθσ
Ρινακωτισ: «Μου είπε ο βαςιλιάσ, να του πάω ζνα αρνί!», θ Ρινακωτι ςφίγγει το
παιδί επάνω τθσ και λζει:
-Ζνα το ‘χω δεν το δίνω, μα τον Άγιο Κωνςταντίνο!
Το κορίτςι τότε φεφγει, μα ςε λίγο θ Ρινακωτι αποκοιμιζται κι εκείνθ ζρχεται
και τθσ το παίρνει. Ξυπνάει θ Ρινακωτι και ψάχνει να το βρει. Ράει ςτθν
απεςταλμζνθ του βαςιλιά, που ζχει τα παιδιά μαηεμζνα γφρω τθσ και τθ ρωτάει:
-Μθν είδεσ το αρνί μου, μθν είδεσ το αρνάκι μου;
-Μφριςε τα δικά μου κι αν το βρεισ παρ’ το, λζει εκείνθ.
Θ μάνα τα μυρίηει ζνα-ζνα και ςε κακζνα λζει:
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-Ρφ! ζγκεσ. Ρφ! Σαρδζλεσ. Ρφ! Σκόρδα.
Θ άλλθ τότε τθ ρωτάει:
-Για μφριςε κι εκείνο, που ςτζκει από πίςω μου!
Θ μάνα μυρίηει το τελευταίο παιδί και λζει:
-Αχ! Μόςκοσ και κανζλα και του βαςιλιά κοπζλα! Τοφτο είναι το αρνάκι μου!
Το παίρνει και φεφγει. Στο δρόμο το ρωτάει:
-Τι ςε τάιηαν αρνάκι μου;
-Ψωμί και ξφδι! Λζει εκείνο.
Τότε τα άλλα παιδιά φωνάηουν:
-Ζτρωγε ψωμί και ξφδι και τθσ γάτασ το κοψίδι!
Θ Ρινακωτι κυμϊνει κι αρχίηει να τα κυνθγάει, πθδϊντασ με το ζνα πόδι.
(Ρθγι: http://users.sch.gr/vaxtsavanis/i_kira_pinakoti.html)

Δραςτθριότθτεσ:
Τάματα: Ρθγαίνουμε με τα παιδιά ςτθν εκκλθςία, προςκυνάμε και αναηθτάμε
«τάματα» κρεμαςμζνα ςε κάποια εικόνα. Τα παρατθροφμε όλοι μαηί καλά,
προςπακοφμε να φανταςτοφμε τι ιςτορία κρφβει το κακζνα (π.χ. τάματα που
εικονίηουν ζνα μάτι κ.ά.) και ηωγραφίηουμε ζνα δικό μασ.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Στθν προςευχι μασ για τθ λιξθ τθσ ςυνάντθςθσ λζμε ςε νεοελλθνικι
απόδοςθ τθν ευχι του Αγίου Εφραίμ του Σφρου μαηί με τα παιδιά και
δείχνουμε πϊσ να κάνουμε τισ μικρζσ (όχι ςτρωτζσ!) μετάνοιεσ!
Θ ΕΥΧΘ ΤΟΥ ΑΓΛΟΥ ΕΦΑΛΜ
Κφριε, Εςφ που είςαι ο Αρχθγόσ τθσ ηωισ μου, κάνε να μθν
τεμπελιάηω, να μθν είμαι περίεργοσ, να μθ κζλω να γίνεται πάντα το
δικό μου και να μθ λζω ανοθςίεσ.
Επίςθσ ςε παρακαλώ, να ςτείλεισ το Πνεφμα Σου το Άγιο για να με
κάνει αγνό και ταπεινό, με υπομονι και αγάπθ για τουσ άλλουσ.
Σε παρακαλώ, Κφριε και Θεζ μου, αξίωςζ με να βλζπω τα δικά
μου ςφάλματα και να μθν κατθγορώ τον αδελφό μου, διότι μόνο Εςφ
είςαι άξιοσ να δοξάηεςαι ςτουσ απζραντουσ αιώνεσ. Αμιν.
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Φμνοσ:

Ηύνηε ηςκ Δοκάμεςκ,
μεζ’ εμώκ γεκμύ.
Άιιμκ γαν εθηόξ ζμο βμεζόκ
εκ ζιίρεζηκ μοθ έπμμεκ.
Ηύνηε ηςκ Δοκάμεςκ,
ειέεζμκ εμάξ.
Τραγοφδι:

Ε θνεγάηα
Ήηακε μηα θνεγάηα παηδηά
ήηακε μηα θνεγάηα.
Γιάνμ ηε ιέγακε, θάκε μηα ραιηδίηζα.
Γιάνμ ηε ιέγακε, θάκε μηα ραιηδηά.

Οημ πνώημ ηεξ ηαλίδη, παηδηά,
ζημ πνώημ ηεξ ηαλίδη,
όια πάκε θαιά, θάκε μηα ραιηδίηζα
όια πάκε θαιά, θάκε μηα ραιηδηά.

Οημ δεύηενμ ηαλίδη, παηδηά,
ζημ δεύηενμ ηαλίδη,
ζθίζηεθακ ηα πακηά, θάκε μηα ραιηδίηζα
ζθίζηεθακ ηα πακηά, θάκε μηα ραιηδηά.

Οημ ηνίημ ηεξ ηαλίδη, παηδηά,
ζημ ηνίημ ηεξ ηαλίδη,
ζπάζακε ηα θμοπηά, θάκε μηα ραιηδίηζα
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ζπάζακε ηα θμοπηά, θάκε μηα ραιηδηά.

Οημ ηέηανημ ηαλίδη, παηδηά,
ζημ ηέηανημ ηαλίδη,
βμύιηαλε ζηα νεπά, θάκε μηα ραιηδίηζα
βμύιηαλε ζηα νεπά, θάκε μηα ραιηδηά.

Νεδώκηαξ βνάπμ βνάπμ, παηδηά,
πεδώκηαξ βνάπμ βνάπμ,
βγήθαμε ζηε ζηενηά, θάκε μηα ραιηδίηζα
βγήθαμε ζηε ζηενηά, θάκε μηα ραιηδηά.
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Οοκάκηεζε 26ε:
20 - 21 Απνηιίμο 2013

Ο Εσαγγελιρςήπ με ςξ λιξμςάοι:
Ο Απόρςξλξπ & Εσαγγελιρςήπ Μάοκξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Ο Απόςτολοσ και Ευαγγελιςτισ Μάρκοσ ιταν ανιψιόσ του Αποςτόλου
Βαρνάβα και μακθτισ του Αποςτόλου Ρζτρου. Στο ςπίτι του ζγινε ο Μυςτικόσ
Δείπνοσ. Ακολοφκθςε τον Χριςτό μζχρι τον κιπο τθσ Γεκςθμανι όταν Τον
ςυνζλαβαν οι Λουδαίοι για να Τον ςταυρϊςουν. Ζγραψε το «κατά Μάρκον
Ευαγγζλιο», το δεφτερο από τα βιβλία τθσ Καινισ Διακικθσ με βάςθ όςα είδε και
άκουςε ο ίδιοσ για τθ ηωι του Χριςτοφ και όςα του αφθγικθκε ο Απόςτολοσ
Ρζτροσ. Ζγινε ο πρϊτοσ Επίςκοποσ ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου και εκεί
μαρτφρθςε για τον Χριςτό.
 Συνικωσ ςτισ εικόνεσ οι αγιογράφοι ηωγραφίηουν τον Άγιο Μάρκο να ζχει
δίπλα του ζνα λιοντάρι. Είναι το ςφμβολό του κι αυτό γιατί αναφζρεται
περιςςότερο ςτα καφματα που ζκανε ο Χριςτόσ, ο βαςιλιάσ του κόςμου, και τθ
δφναμθ τθσ κείασ διδαςκαλίασ. Θ δφναμθ αυτι ςυμβολίηεται με το λιοντάρι που
κεωρείται ο βαςιλιάσ των ηϊων. Κακζνασ από τουσ τζςςερισ Ευαγγελιςτζσ ζχει το
δικό του ςφμβολο. Ο Ματκαίοσ ζχει ζναν άγγελο, ο Λουκάσ ζνα βόδι και ο Λωάννθσ
ζναν αετό.
Λζξεισ - κλειδιά:
 Κεία διδαςκαλία
 ςφμβολο
 Ευαγγελιςτισ
 Αγιογράφοσ - εικόνα
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Ραιχνίδια:
Κουδοφνια
Ρροςπακοφμε να ςθμαδζψουμε με ζνα μπαλάκι του τζνισ κουδουνάκια που
κρζμονται από ζναν ςπάγκο ςτθ ςειρά.
Αναγνϊριςθ
Κάκε παίχτθσ προςπακεί να αναγνωρίςει πρόςωπα, που προβάλουν διάφορα
μζλθ τουσ (μφτθ, μάτια, αυτιά) μζςα από μια τρφπα χαρτονιοφ.
Ο μαζςτροσ
Ζνα παιδί πθγαίνει κάπου παράμερα. Τα άλλα παιδιά παίηουν όλα μαηί,
κάνοντασ με τα χζρια τουσ ζνα μουςικό όργανο –π.χ. πιάνο, βιολί, τφμπανα, κικάρα,
κλαρίνο κτλ. και ςυγχρόνωσ τραγουδοφν ζνα τραγοφδι. Ζνασ απ’ αυτοφσ είναι
αρχιμουςικόσ που αλλάηει όργανο όταν κζλει και μαηί του αλλάηουν όλα τα παιδιά.
Το παιδί που είχε βγει ζξω καλείται να ανακαλφψει τον μαζςτρο, δθλαδι αυτόν που
αλλάηει πρϊτοσ όργανο.
Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευι: Σελιδοδείχτθσ –από χαρτόνι ι από φφαςμα, το οποίο κόβουμε
και χρωματίηουμε.
Ηωγραφίηει το δικό του ςφμβολο ο κακζνασ!

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

- Μπαίνουμε ςτθν εκκλθςία και, αφοφ προςκυνιςουμε, προςπακοφμε να
ανακαλφψουμε τισ εικόνεσ ι τα ςφμβολα των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν μζςα
ςτο ναό.
- Ραρακαλοφμε τον Λερζα να δείξει ςτα παιδιά το Λερό Ευαγγζλιο και πϊσ
το κρατάει, αλλά και να το ανοίξει μπροςτά τουσ, να δουν πϊσ είναι
χωριςμζνεσ οι περικοπζσ και τισ εικόνεσ των Αγίων Ευαγγελιςτϊν.
Φμνοσ:

Απόζημιε Άγηε θαη Γοαγγειηζηά Ιάνθε,
πνέζβεοε ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:
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Πμ πμδήιαημ
Ναίνκς έκα πμδήιαημ θαη θεύγς γηα η' αδύκαημ
θναηάς ζημ πένη ημ θιεηδί
πηάκς ημ ηημόκη μ ζθογμόξ μμο δοκαμώκεη
ημ ένγμ θάπμο ημ 'πς λακαδεί.

Ήμμοκ μηθνό παηδάθη με θαζανή θανδηά
είπα η' μκεηνό μμο, ημ πμδήιαηό μμο
θη όια έμμηαδακ ζςζηά
έγηκα δεθάλη, θη όια ήηακ εκηάλεη
είπα μηα δςή μπνμζηά.

Πμ πμδήιαηό μμο, ήηακ πάκημηε δηθό μμο
θαη με πήγαηκε πμιύ μαθνοά
μέζα ζηε Οαπάνα, ζακ ηεκ πημ βαζηά ιαπηάνα
μ' μδεγμύζε πένα απ' ηε πανά.

Ηαη ηώνα ζημκ αγώκα, λακά απ' ηεκ ανπή
Φόνηζα ζημ πεκηάιη, κα 'νζμοκε θη μη άιιμη
πάμε γηα μνζμπεηαιηέξ
ηα πμδήιαηά μαξ, όπςξ ηα όκεηνά μαξ
λένμοκ από ακεθμνηέξ.
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Οοκάκηεζε 27ε:
27 - 28 Απνηιίμο 2013

Ο Χοιρςόπ μάπ δείυμει πώπ μα κξιμχμάμε!
Ο Μσρςικόπ Δείπμξπ
Βαςικά ςθμεία:
 Τρεισ μζρεσ πριν το Ράςχα ο Χριςτόσ κάλεςε τουσ δϊδεκα μακθτζσ του ςτο
τελευταίο δείπνο πριν ςταυρωκεί. Πταν ςυγκεντρϊκθκαν τουσ ζπλυνε τα πόδια
όπωσ ζκαναν οι υπθρζτεσ, για να τουσ δείξει ότι πρζπει κι εμείσ να είμαςτε
ταπεινοί. Στθ ςυνζχεια κάκιςαν ςτο τραπζηι και αφοφ ευλόγθςε το ψωμί, το ζκοψε
και τουσ είπε: «Λάβετε, φάγετε τοφτο εςτί το ςϊμα μου». Ζπειτα ευλόγθςε το
ποτιρι με το κραςί και είπε: «Ρίετε εξ αυτοφ πάντεσ, τοφτο εςτί το αίμα μου».
Ζδωςε ςε όλουσ να φάνε και να πιουν ακόμθ και ςτον Λοφδα που μετά από λίγο κα
τον πρόδιδε. Τουσ ςυμβοφλεψε, τζλοσ, να κάνουν το ίδιο κι εκείνοι για να Τον
κυμοφνται.
 Πταν τζλειωςαν το δείπνο, πιγαν όλοι μαηί ςτον κιπο τθσ Γεκςθμανι όπου
ο Χριςτόσ τουσ ζδωςε τισ τελευταίεσ ςυμβουλζσ. Ριρε μαηί Του τον Ρζτρο, τον
Λάκωβο και τον Λωάννθ και γονάτιςε πιο πζρα για να προςευχθκεί ςτο Κεό Ρατζρα
Του. Μετά από λίγο ζφταςε ο Λοφδασ με ςτρατιϊτεσ και αγριεμζνουσ Λουδαίουσ,
τον φίλθςε ςτο μάγουλο (αυτό ιταν το ςθμάδι τθσ προδοςίασ) και εκείνοι τον
ςυνζλαβαν. Τον ζτρεχαν ςτουσ δικαςτζσ, Τον χτυποφςαν και Τον κορόιδευαν.
Τελικά τον πιγαν ςτο Γολγοκά (ζνα βουναλάκι), Τον ςταφρωςαν και Τον άφθςαν
να πεκάνει. Αργότερα πιγαν κάποιοι μακθτζσ, Τον κατζβαςαν από τον Σταυρό και
Τον ζβαλαν ςτον Τάφο. Μετά από τρεισ μζρεσ όμωσ ο Χριςτόσ αναςτικθκε, όπωσ
τουσ είχε υποςχεκεί.
 Κα ηιςουμε αλθκινά το Ράςχα κοντά ςτον Χριςτό, μόνο αν Τον κυμθκοφμε
όπωσ είπε τότε και ςτουσ μακθτζσ Του, δθλαδι μόνο αν πθγαίνουμε τακτικά ςτθν
Εκκλθςία και μάλιςτα αν κοινωνιςουμε το Σϊμα και το Αίμα Του.
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Λζξεισ - κλειδιά:
 «Λάβετε, φάγετε τοφτο εςτί το ςϊμα μου»
 «Ρίετε εξ αυτοφ πάντεσ, τοφτο εςτί το αίμα μου»
 Μυςτικόσ Δείπνοσ
 Κεία Κοινωνία - Σϊμα και Αίμα Χριςτοφ
 Ρροδοςία

Ραιχνίδια:
Ζνα παραδοςιακό παιχνίδι τθσ Κφπρου για τισ μζρεσ του Ράςχα: «Αβκά αβκά πουλϊ τα»
Τα παιδιά κάκονται ςτο πάτωμα και φτιάχνουν ζνα κφκλο. Ζνα παιδί μζνει εκτόσ
του κφκλου και κρατά ςτο χζρι του ζνα μαντιλι, δεμζνο κόμπο. Αρχίηει να γυρίηει
γφρω γφρω από τα παιδιά, τα οποία του τραγουδοφν «Αυκά - αυκά πουλϊ τα, του
κκειου μου του Κολόκα που κάμνει κολοκοφκκια τηαι τρων τα κοπελλοφδκια οφδκια,
οφδκια κοπελλοφδκια». Το παιδί που κρατά το μαντιλι ςυγχρόνωσ γυρίηει και
περίπου με το τζλοσ του τραγουδιοφ αφινει το μαντιλι πίςω από κάποιο παιδί.
Μόλισ το παιδί που κάκεται αντιλθφκεί ότι το μαντιλι είναι πίςω του , ςθκϊνεται
και αρχίηει να κυνθγά το άλλο παιδί. Αν το πιάςει , πριν το παιδί προλάβει να κακίςει
ςτθ κζςθ που είναι κενι , τότε αυτό το παιδί κάκεται ςτο κζντρο του κφκλου και
είναι το «κολοκοφι». Αν δεν το πιάςει και προλάβει να κάτςει ςτθν κενι κζςθ, τότε
το άλλο παιδί κα γυρίςει γφρω γφρω και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι να
παίξουν όλα τα παιδιά.
(Ρθγι: http://st4taxi.blogspot.gr/2010/03/blog-post.html)

Ραιχνίδι μνιμθσ με τα αντικείμενα τθσ Μεγάλθσ Εβδομάδασ
Διαβάςτε τα παρακάτω χωρία τθσ Αγ. Γραφισ ςαν προετοιμαςία για τισ
εξθγιςεισ που κα δϊςετε. Αφοφ αφθγθκοφμε τθν ιςτορία των Ρακϊν, παίηουμε το
«Μεγάλο Ραηάρι» (βλ. υλικό 15θσ ςυνάντθςθσ) με τα παρακάτω αντικείμενα και
υλικά:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Νομίςματα
Ρετεινόσ
Σχοινί
Στρατιϊτεσ
Αγκάκια
Καρφιά
Σφουγγάρι
Σταυρόσ
Λινό φφαςμα
Αρϊματα
Μικρι επίπεδθ πζτρα
Άγγελοσ
«Σφννεφο» από μπάλα βαμβακιοφ

Μτκ. 26, 14-15
Μτκ. 26, 34
Μτκ. 27,2
Μτκ. 27, 27
Μτκ. 27, 29
Μτκ. 27, 35
Μτκ. 27, 48
Φιλ. 2, 8
Μτκ. 27, 59
Λκ. 24, 1
Μτκ. 28, 2
Μτκ. 28, 5
Πρ. 1, 9

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευάηουμε ςταυρό από φοινικόφυλλα

Σταυρόσ από Βάγια
Είναι ζνα ελλθνικό, μεςογειακό ζκιμο τθσ Κυριακισ των Βαΐων. Το Σάββατο του
Λαηάρου καταςκευάηουμε ςταυροφσ από φοινικόφυλλα, ϊςτε τθν Κυριακι των
Βαΐων να τα μοιράςει ο ιερζασ μετά τθν ανάγνωςθ τθσ Ευχισ τθσ ευλογίασ των
Βαΐων ςτουσ πιςτοφσ.
Υλικά:
Βάγια (φφλλα από φοίνικα) χωριςμζνα ςε ξεχωριςτά φφλλα (αρκετά για τουσ
εκκλθςιαηόμενουσ) και ψαλίδια (τα φφλλα πρζπει να ζχουν κοπεί τθν ίδια μζρα, ι να
είναι διατθρθμζνα ςε νερό για να μθ χάςουν τθν ελαςτικότθτά τουσ).
Διαδικαςία:
1. Ρροετοιμάςτε το φφλλο ιςιϊνοντάσ το. Κόψτε τισ άκρεσ και φτιάξτε τα
κορδόνια.
2. Βρείτε τθ μζςθ των βαΐων και διπλϊςτε τα ςχθματίηοντασ κάκετθ γωνία.
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3. Λυγίςτε ξανά, ςχθματίηοντασ κάκετθ γωνία από τθν άλλθ πλευρά.
4. Διπλϊςτε ξανά και ςχθματίςτε κάκετθ γωνία ίδια με τθν εικόνα 2.
5. Ράρτε τθν πλευρά Α και δζςτε κόμπο το τετράγωνο που δθμιουργικθκε από
το ςτάδιο 2,3,4 τραβϊντασ ςφιχτά.
6. Ράρτε τθν πλευρά Α φζρνοντάσ τθν πίςω από τον κόμπο που ζγινε όπωσ ςτθν
εικόνα 5, κρατϊντασ ίςιο το κάκετο κομμάτι του ςταυροφ.
7. Ράρτε τθν πλευρά Β , ςχθματίςτε τον κόμπο (τυλίξτε μπροςτά), αφινοντασ
μια κθλιά για τουσ βραχίονεσ του ςταυροφ.
8. Ράρτε τθν πλευρά Β, ςχθματίςτε τον κόμπο, (τυλίξτε πίςω), περνϊντασ τθν
κθλιά πίςω, αφινοντασ μια κθλιά για το δεφτερο βραχίονα του ςταυροφ.
9. Λςιϊςτε τισ πλευρζσ όπωσ επικυμείτε.
Καταςκευι: Λαμπάδα
Καταςκευι: Φαναράκι για τθ λιτανεία του Επιταφίου τθ Μεγάλθ
Ραραςκευι
Καταςκευι: Καλακάκι για αυγά
Μακαίνουμε και τραγουδάμε το «Λάηαρο» ςτθ γειτονιά τθσ Ενορίασ μασ ι
ςτο Γθροκομείο τθσ Λ. Μθτροπόλεϊσ μασ. Μαηεφουμε λουλοφδια και ςτολίηουμε το
καλάκι.
Ο ΛΑΗΑΟΣ
Αν είναι με το κέλθμα και με τον οριςμό ςασ
να πούμε και τον λάηαρο εδώ ςτ' αρχοντικό ςασ.
Αγαπθτοί μου Χριςτιανοί κι αδέρφια του Λαηάρου
ακούςτε καύμα πούειδανε οι κάτοικοι του Άδου.
Τετάρτθ μέρα ήτανε θ ώρα θ πρωΐα
που ο Λάηαροσ επέκανε κάτω ςτθ Βθκανία.
Κι οι άγιεσ αδερφάδεσ του, θ Μάρκα κι θ Μαρία,
τον έκλαψαν, τον κρήνθςαν, κακώσ ήτανε χρεία.
Ομίλθςαν και του Χριςτού να πάει να τον ςθκώςει
και ςτισ κλιμμένεσ αδερφέσ παρθγοριά να δώςει.
Κι ο Κύριοσ εκαρτέρεςε ακόμα τρεισ θμέρασ
να ιδεί τισ αδερφάδεσ του αν είχαν τέτοιο ςέβασ.
Και το Σαββάτο το πρωΐ φτάνει ςτθ Βθκανία.
Εβήκε τον προςδέχτθκε θ Μάρκα κι θ Μαρία.
Ρροςπίπτουνε ςτουσ πόδασ του· ηθτούν το έλεόσ Του
κι Αυτόσ ο Ρολυεύςπλαγχνοσ δακρύηει μοναχόσ Του.
Τουσ είπε να Του δείξουνε πού ήτανε καμμένοσ
και κίνθςε και πήγαινε με δάκρυα βρεγμένοσ.
Εκεί ςτον τάφο πόφταςε και με τουσ μακθτάσ του
εκύλιςε τον λίκον του που ήταν πλακωμένοσ.
Ο Κύριοσ εφώναξε με μιά φωνή μεγάλθ:
"Για έβγα έξω, Λάηαρε, για να ςε ιδούν κι οι άλλοι".
Κι ο Λάηαροσ εξέρχεται τα χέρια ςταυρωμένοσ
κι ασ ήταν τετραήμεροσ δεν ήταν βρωμιςμένοσ.
Γιατ' ήταν άγιοσ άνκρωποσ και φίλοσ του Δεςπότου
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κι αυτόσ ποτέ δεν έλειψε κοντά απ' το πλευρό του.
Αυτό το καύμα είδανε παράνομοι Λουδαίοι
και τότε έβαλαν βουλή μαηί γερόντοι, νέοι,
για να ςταυρώςουν τον Χριςτό, τον πάντων Βαςιλέα.
Κι ο Κύριοσ ανεχώρθςε μαηί με τ'σ μακθτάσ Του
γιατί δεν ήταν θ ώρα Του να λάβ' τασ μάςτιγάσ Του.
Κι αυτόσ ο Άγιοσ Λάηαροσ ςτθν Κύπρο δραπετεύει
κι αφού ςαν άγιοσ έηθςε, εκεί αρχιερεύει.
Εδώ ςε τούτ' τθ γειτονιά κλήμα είναι φυτεμένο·
να ηήςει το παιδάκι ςασ το μοςχανακρεμμένο.
Δώς' μασ, κυρά μ', τα δεκαοχτώ να πάμε και παρέκει
και το φεγγάρι ψήλωςε κι θ ώρα δεν μασ ςτέκει.
Εδώ που τραγουδήςαμε πέτρα να μθ ραΐςει
κι ο νοικοκύρθσ του ςπιτιού χρόνια πολλά να ηήςει.
Να ηήςει χρόνουσ εκατό και να τουσ διαπεράςει
κι από τουσ εκατό κι εμπρόσ, ν' αςπρίςει να γεράςει.
Ν' αςπρίςει ςαν το πρόβατο, ςαν τ' άγριο περιςτέρι
να περβατεί να χαίρεται χειμώνα- καλοκαίρι.

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

(Ηυμϊνουμε και) Ρθγαίνουμε πρόςφορο ςτθν εκκλθςία μαηί με κραςί και
τα ονόματά μασ για να μνθμονευκοφν ςτθ Κεία Λειτουργία!
Συνταγι για Ρρόςφορο
Υλικά:
5 φλιτηάνια του τςαγιοφ αλεφρι (3 μαλακό και 2 ςκλθρό)
2 φλιτηάνια του τςαγιοφ χλιαρό νερό (περίπου)
1 κουταλάκι του γλυκοφ αλάτι
νωπι μαγιά μπφρασ ςτο μζγεκοσ ενόσ αμυγδάλου
ειδικι ςφραγίδα για πρόςφορα
Διαλφουμε τθ μαγιά ςε μιςό φλυτηάνι χλιαρό νερό. Σε μια λεκάνθ βάηουμε
το αλεφρι και κάνουμε μια λακουβίτςα ςτθ μζςθ. ίχνουμε το αλάτι,
προςκζτουμε τθ διαλυμζνθ μαγιά και ςιγά-ςιγά το υπόλοιπο χλιαρό νερό,
ϊςτε να γίνει μια ηφμθ ςφιχτι. Ηυμϊνουμε καλά για αρκετι ϊρα. Αν δοφμε ότι
χρειάηεται λίγο ακόμα νερό, βουτάμε τισ γροκιζσ μασ ςε χλιαρό νερό και
ηυμϊνουμε ξανά τθ ηφμθ, μζχρι να το απορροφιςει.
Πταν είναι ζτοιμο, το πλάκουμε ςε ζνα ςτρογγυλό «πρόςφορο» και το
τοποκετοφμε ςε ζνα καλά αλευρωμζνο ταψί λίγο μεγαλφτερό του, για να
χωράει όταν ανζβει. Αλευρϊνουμε λίγο το πρόςφορο από πάνω και, αφοφ
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αλευρϊςουμε λίγο και τθν ειδικι ςφραγίδα, τθν πιζηουμε ςτο κζντρο για να
φαίνεται καλά, ακόμα και όταν φουςκϊςει το ψωμί.
Το ςκεπάηουμε και το βάηουμε ςε ηεςτό μζροσ για να ανζβει (χρειάηεται
περίπου 30 λεπτά).
Πταν είναι ζτοιμο να το ψιςουμε με ζνα βουρτςάκι βουρτςίηουμε το
πρόςφορο για να φφγει το περιττό αλεφρι και το ψινουμε ςε μζτριο φοφρνο
για 45 λεπτά ζωσ 1 ϊρα.
(Μ. Κοκκκίνου - Γ. Κοφινά, Σαρακοςτιανά,
εκδ. Ακρίτασ, ζκδοςθ 5θ , 1988, ςελ. 18)

Φμνοσ:

Αη γεκεαί πάζαη,

Έννακακ ημκ Πάθμκ

Ω! γιοθύ μμο έαν,

ύμκμκ ηε Παθή ζμο

αη Ιονμθόνμη μύνα

γιοθύηαηόκ μμο Πέθκμκ,

πνμζθένμοζη, νηζηέ μμο.

ιίακ πνςί ειζμύζαη.

πμύ έδο ζμο ημ θάιιμξ;

Τραγοφδι:

Πμ Δηζθμπόηενμ
Ήηακ μηα θμνά θη έκακ θαηνό
Ιεζ' ηεκ εθθιεζηά ηεκ ηνηζοπόζηαηε
Εηακ ημ πνοζό θαη η' ανγονό
Π' αθηηκμδεμέκμ δηζθμπόηενμ
Ήηακ μηα θμνά θη έκακ θαηνό (2).
Ηη όηακ ιεηημονγμύζε μ παπάξ
Πε ζηηγμή πμο μόκμξ επνμζθόμηδε
Ηάπμημξ ημο ημ πήνε , πμο ημ πάξ
Π αθηηκμδεμέκμ δηζθμπόηενμ;
Οηνάθεθε θαη νώηεζε μ παπάξ
μηα θμνά θη έκακ θαηνό.
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Νμύ ημ παξ μ' μιάκμηπηα θηενά
Ιόκμ μ Βαζηιηάξ μαξ εθμηκώκεζε
Ημίηαλε ηη πιήζμξ θανηενά
Π’ αθηηκμδεμέκμ δηζθμπόηενμ
Νμο ημ πάξ μ' μιάκμηπηα θηενά
καη μ' μιάκμηπηα θηενά .

Έηζη με ηεκ ζεία Ημηκςκία
ζα ημ θνύρς μέζα ζημκ Νανάδεηζμ
Ηαη ζηεκ πημ θνηκόζπανηε γςκηά
Π' αθηηκμδεμέκμ δηζθμπόηενμ
Έηζη με ηεκ ζεία Ημηκςκία

Θα μεηαιαβαίκμοκ μη ροπέξ
Πςκ μανηύνςκ πμο έποζακ ημ αίμα ημοξ
Ηαη ζα αθμύζεη ακήθμοζηεξ εοπέξ
Π αθηηκμδεμέκμ δηζθμπόηενμ
Από ηςκ μανηύνςκ ηηξ ροπέξ (2).

Ώζπμο κα ένζεη ε ώνα ε ζηηγμή
Νμο ζε κ' αθμοζημύκ εοπέξ ακήθμοζηεξ
ζα ημ λακαθένς με ηημή
η’ αθηηκμδεμεκμ δηζθμπόηενμ
Ώζπμο κα ένζεη ε ώνα ε ζηηγμή (2).
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Οοκάκηεζε 28ε:
11 - 12 Ιαΐμο 2013

Ο Μαθηςήπ πξσ ήθελε απξδείνειπ
για μα πιρςέφει:
Ο Απόρςξλξπ Θχμάπ
Βαςικά ςθμεία:
 Τθ μζρα που αναςτικθκε ο Χριςτόσ, οι μακθτζσ Του ιταν ακόμα κρυμμζνοι
ςε ζνα ςπίτι επειδι φοβοφνταν τουσ Λουδαίουσ. Εκεί τουσ εμφανίςτθκε τότε ο
Χριςτόσ και τουσ είπε «ειρινθ υμίν». Πμωσ ο Κωμάσ ζλειπε και δεν πίςτευε τουσ
άλλουσ μακθτζσ όταν του είπαν τι ζγινε. Τουσ ζλεγε μάλιςτα: «δε κα πιςτζψω ότι
Αναςτικθκε αν δε δω τα χζρια και τα πόδια Του τρυπθμζνα απ’ τα καρφιά και τθν
πλευρά Του τρυπθμζνθ από τθ λόγχθ του ςτρατιϊτθ». Μετά από οχτϊ μζρεσ
εμφανίςτθκε πάλι ο Χριςτόσ και ιταν κι ο Κωμάσ εκεί. Κάλεςε το Κωμά να
«ψθλαφιςει» (ακουμπιςει με τα χζρια του) τα χζρια Του και τθν πλευρά Του και
αμζςωσ ο Κωμάσ είπε: «είναι ο Κφριόσ μου και ο Κεόσ μου».
 Ρολλζσ φορζσ μασ λζνε κάποιοι πράγματα και ιςτορίεσ που δεν ξζρουμε αν
είναι αλθκινζσ. Καλό είναι να μθν πιςτεφουμε αμζςωσ αλλά να ψάχνουμε. Να
ηθτάμε μάλιςτα από το Κεό να μασ φωτίηει και να μασ βοθκάει να βρίςκουμε τθν
αλικεια. Σε ό,τι αφορά τθν πίςτθ μασ ο Κεόσ φϊτιςε τουσ Αγίουσ Αποςτόλουσ και
τουσ Ευαγγελιςτζσ, οι οποίοι είδαν τον Χριςτό και γνϊριςαν τθν αλικεια, να τθν
καταγράψουν ςτθν Αγία Γραφι και να μασ τθν παραδϊςουν για να πιςτεφουμε κι
εμείσ ςωςτά.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Αποδείξεισ
 Ψθλάφθςθ
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 «Ειρινθ υμίν»
 Αλικεια

Ραιχνίδια:
Τεςτ παρατθρθτικότθτασ
Σε ζνα τραπζηι βάηουμε καμιά δεκαριά μικροαντικείμενα ςτθ ςειρά.
Καλοφμε ζνα παιδί να παρατθριςει ποια είναι τα αντικείμενα αυτά και με ποια
ςειρά ζχουν τοποκετθκεί. Στθ ςυνζχεια ςκεπάηουμε το κακζνα με ζνα ποτθράκι και
καλείται ο παίχτθσ να κυμθκεί τθ ςειρά των αντικειμζνων. Τουσ αλλάηουμε τθ ςειρά
και καλοφμε άλλο παιδί να τα παρατθριςει και, αφοφ τα ςκεπάςουμε και τα
ξεςκεπάςουμε, να τα αναφζρει ςτθ ςωςτι ςειρά. Πποιοσ βρει τθ ςωςτι ςειρά από
τα περιςςότερα αντικείμενα είναι και ο νικθτισ.
Ταχφτθτα και προςοχι
Τα παιδιά ςτοιχίηονται ςε δφο ςειρζσ αραιά, ο ζνασ πίςω από τον άλλον. Ο
πρϊτοσ κάκε ομάδασ κρατάει ζνα κουταλάκι του γλυκοφ ι ζνα ςπιρτόκουτο. Οι
τελευταίοι κάκε ομάδασ κρατοφν ζνα μικρό μπουκαλάκι. Πταν δϊςει ο αρχθγόσ το
ςφνκθμα τθσ ζναρξθσ, το παιχνίδι αρχίηει. Ο πρϊτοσ γεμίηει το κουτί ι το κουταλάκι
από ζνα λεκανάκι που βρίςκεται μπροςτά του και το δίνει ςτον αμζςωσ επόμενο και
εκείνοσ ςτον επόμενο ζωσ ότου φτάςει ςτον τελευταίο, ο οποίοσ το αδειάηει ςτο
μπουκάλι και το επιςτρζφει ςτον πρϊτο πάλι με τθ ςειρά. Αυτό επαναλαμβάνεται
μζχρι θ μία από τισ ομάδεσ να γεμίςει το μπουκάλι με το νερό, νικϊντασ ςτο
παιχνίδι. Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και με ςιτάρι ι κάτι παρόμοιο.
Ξαναπαίξτε το αγαπθμζνο παιχνίδι των παιδιϊν!
Δραςτθριότθτεσ:
Ομαδικι ηωγραφικι: Ρϊσ περάςαμε / Τι κάναμε το Ράςχα;
Τεςτ αφισ –βλ. υλικό 16θσ ςυνάντθςθσ

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Κάνουμε τθν αναςτάςιμθ προςευχι μπροςτά ςτθν εικόνα τθσ Ανάςταςθσ!
Αναγνωρίηουμε τα πρόςωπα ςτθν εικόνα!
Φμνοσ:

νηζηόξ ακέζηε εθ κεθνώκ
ζακάης ζάκαημκ παηήζαξ
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θαη ημηξ εκ ημηξ μκήμαζη
δςήκ πανηζάμεκμξ.
Τραγοφδι:

Ε Ναζπαιηά
Ήνζε πάιη παζπαιηά παζπαιηά παζπαιηά
Ιε αγάπε θαη θηιηά παζπαιηά παζπαιηά
Ιε αογό θαη με ανκί παζπαιηά παζπαιηά
αίνμκηαη μη πνηζηηακμί

Πη θμνέμαηα θαιά παζπαιηά παζπαιηά
Πη γιοθίζμαηα πμιιά παζπαιηά παζπαιηά
Πη ηναγμύδηα, ηη θςκή παζπαιηά παζπαιηά
αίνμκηαη μη πνηζηηακμί
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Οοκάκηεζε 29ε:
18 - 19 Ιαΐμο 2013

Πξοεία ποξπ ςξσπ Εμμαξύπ

Βαςικά ςθμεία:
 Τθ μζρα που αναςτικθκε ο Χριςτόσ εμφανίςτθκε ξαφνικά και ςε δφο
μακθτζσ Του από τουσ εβδομικοντα, τον Λουκά και τον Κλεόπα. Κακϊσ
περπατοφςαν μαηί προσ τουσ Εμμαοφσ, τουσ εξθγοφςε όςα είχαν πει οι προφιτεσ
γι’ Αυτόν, για να τουσ δείξει πωσ ιταν ο Μεςςίασ που περίμεναν για να τουσ
ςϊςει.
 Εκείνοι όμωσ δεν Τον είχαν καταλάβει όςθ ϊρα περπατοφςε μαηί τουσ. Τουσ
άρεςαν τόςο πολφ αυτά που τουσ ζλεγε που Τον παρακάλεςαν να μείνει μαηί τουσ
(«μείνον μεκ’ θμϊν») εκείνο το βράδυ. Κατάλαβαν Ροιοσ ιταν μόνο όταν πιρε
ςτα χζρια Του το ψωμί, το ευλόγθςε, το ζκοψε και τουσ το μοίραςε, όπωσ ζκανε
και όταν ηοφςε.
 Συναντάμε τον Χριςτό κι εμείσ κάκε φορά που κοινωνάμε. Να Τον
παρακαλοφμε όμωσ να μζνει μαηί μασ και να φροντίηουμε γι’ αυτό με τθ ηωι μασ.
Δθλαδι να μθν κάνουμε κάτι που δεν αρζςει ςτον Χριςτό και Τον ςτενοχωρεί, π.χ.
ηαβολιζσ, αμαρτίεσ κλπ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Ανάςταςθ
 Ρροφιτεσ
 Ευλόγθςε
 «Μείνον μεκ’ θμϊν»

Ραιχνίδια (ςτο φπαικρο):
Τρελοί αγϊνεσ δρόμου
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Κουτςό

Ανά δφο παιδιά, δζνουν το αριςτερό πόδι του ενόσ με το δεξί πόδι του άλλου.
Μποροφν βζβαια να δεκοφν και περιςςότεροι μαηί, ςχθματίηοντασ μεγαλφτερεσ
ομάδεσ.
Τςουβαλοδρομίεσ

Οι δρομείσ μπαίνουν ςε τςουβάλια και τρζχουν χοροπθδϊντασ με αυτά.
Μποροφν να πάρουν και τθ μορφι διαγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ. Ο
πρϊτοσ παίχτθσ τθσ κάκε ομάδασ φοράει το τςουβάλι ςτα πόδια του και με αυτό
διανφει τθν κακοριςμζνθ διαδρομι. Πταν επιςτρζψει με τον ίδιο τρόπο, δίνει ςτον
επόμενο τθ κζςθ και το τςουβάλι του κοκ. Νικιτρια είναι θ ομάδα που κα τελειϊςει
πρϊτθ. Ρερπάτθμα με μια λεκάνθ γεμάτθ νερό ι ζνα βιβλίο ςτο κεφάλι. Αν τουσ
πζςει το φορτίο, πρζπει να ξεκινιςουν από τθν αφετθρία.
Δρόμοσ προσ τα πίςω

Ξεχωρίηουμε δφο… οπιςκοδρομικοφσ τφπουσ και τουσ βάηουμε να τρζξουν με τα
τζςςερα προσ τα πίςω. Σε μια απόςταςθ, 5 – 8 μζτρα, πίςω απ’ τθ γραμμι …
οπιςκοχωριςεωσ, ζχουμε προθγουμζνωσ διαγράψει ζναν κφκλο με περίπου 60 εκ.
διάμετρο. Μζςα ς’ αυτόν τον κφκλο οι ςυναγωνιηόμενοι κα πρζπει να τερματίςουν.
Άλλεσ ιδζεσ

Μποροφν να διανφςουν τθν οριςμζνθ απόςταςθ πθδϊντασ ςτο ζνα πόδι ι ςτα
τζςςερα, με τα πόδια και τα χζρια ςτο ζδαφοσ.

Δραςτθριότθτεσ:
Ηυμαροπαιχνίδια: Καταςκευζσ με ηυμάρι, αντί για πλαςτελίνθ, τισ οποίεσ αν
κζλουμε μποροφμε να τισ ψιςουμε!
Ρερίπαντοσ ςε ζνα κοντινό εξωκλιςι ι άλλθ διαδρομι – παιχνίδια ςτο
φπαικρο!
Ανακυκλϊνουμε κερί
Απαραίτθτα υλικά:

Ραλιά, καμζνα κεριά
Μικρι κατςαρόλα
Ραλιό μπρίκι
Κομμάτια από πλαςτικό ςωλινα (με διαφορετικι διάμετρο και μικοσ από 10
μζχρι 35 εκατοςτά) ι πιλινα πιατάκια
Χοντρό, βαμβακερό ςπάγκο
Νερό
Ραλιό κουτάλι
Ραλιζσ εφθμερίδεσ

168

 Ρριν ξεκινιςεισ, ςτρϊςε τισ παλιζσ εφθμερίδεσ ςτουσ χϊρουσ που κα
χρθςιμοποιιςεισ για τθ δραςτθριότθτα (τραπζηι, μπαλκόνι κ.ά.)!
 Φόρεςε πρόχειρα ροφχα!
 Κα χρειαςτείσ τουλάχιςτον άλλον ζνα να ςε βοθκιςει. Ρροτίμθςε να ηθτιςεισ
βοικεια από κάποιον μεγαλφτερο.
Βιμα 1ο: Άναψε το μικρό «μάτι» τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ ι ζνα γκαηάκι.
Βιμα 2ο: Γζμιςε τθν μικρι κατςαρόλα με νερό και ανζβαςζ τθν ςτθ φωτιά.
Βιμα 3ο: Βάλε μζςα ςτο μπρίκι τα παλιά κεριά. Μόλισ ηεςτακεί το νερό τθσ
κατςαρόλασ, βάλε μζςα ςτθν κατςαρόλα το μπρίκι με τα κεριά.
Βιμα 4ο: Μόλισ τα κεριά αρχίςουν να λιϊνουν, ανακάτεψζ τα με το κουτάλι.
Πταν λιϊςουν εντελϊσ, βγάλε προςεκτικά με το κουτάλι τα φιτίλια των παλιϊν
κεριϊν μζςα από το μπρίκι.
Βιμα 5ο: Κόψε τον βαμβακερό ςπάγκο ςτο φψοσ του κεριοφ που κζλεισ να
φτιάξεισ. Κα τον χρθςιμοποιιςεισ για φυτίλι.
Βιμα 6ο: Ηιτα από το «βοθκό» ςου να κρατάει όρκιουσ τουσ ςωλινεσ, που κα
χρθςιμοποιιςετε για «καλοφπια» των κεριϊν ςασ. Στθ μζςθ του καλουπιοφ
κρατιςτε όρκιο το φυτίλι. Άφθςε να περιςςεφει ζξω από τον ςωλινα ι το πιάτο
ςπάγκοσ μικουσ 5 εκ.
Βιμα 7ο: Γζμιςε το καλοφπι ςασ με το λιωμζνο κερί.
Βιμα 8ο: Αφιςτε τα κεριά ςασ ςε μζροσ που αερίηεται (π.χ. μπαλκόνι) μζχρι να
κρυϊςει το κερί.
Πταν κρυϊςει εντελϊσ, κα ζχετε φτιάξει τα δικά ςασ κεριά!
Αρτοκλαςία! Ηυμϊνουμε με τα παιδιά άρτουσ για να προςφζρουμε
Αρτοκλαςία όλοι μαηί ςτο πανθγφρι κάποιου Αγίου ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ ι
ςτθ Κ. Λειτουργία τθσ Κυριακισ! Κυμόμαςτε τθν ιςτορία με τον χορταςμό των 5.000!
Συνταγι για Άρτουσ
Υλικά:
75 γρ. νωπι μαγιά
12-14 φλιτηάνια του τςαγιοφ αλεφρι ςκλθρό
1½ φλιτηάνι του τςαγιοφ ηάχαρθ
3 κουταλάκια του γλυκοφ αλάτι
2½-3 φλιτηάνια του τςαγιοφ χλιαρό νερό
½ φλιτηάνι του τςαγιοφ ςπορζλαιο
1 κουταλιά τθσ ςοφπασ κανζλλα
1 κουταλάκι του γλυκοφ γλυκάνιςο (προαιρετικό)
¾ φλιτηανιοφ του τςαγιοφ ηάχαρθ άχνθ για παςπάλιςμα
Διαλφουμε τθ μαγιά ςε ½ φλιτηάνι από το χλιαρό νερό, προςκζτουμε τθ ηάχαρθ
και το αλάτι και ανακατεφουμε το μίγμα καλά. ίχνουμε το υπόλοιπο νερό, το λάδι,
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τθν κανζλλα και 6 φλιτηάνια ακόμα αλεφρι και δουλεφουμε το μίγμα, μζχρι που να
γίνει ςαν κρζμα. Ρροςκζτουμε ςιγά-ςιγά και τόςο από το υπόλοιπο αλεφρι, όςο
χρειάηεται για να γίνει θ ηφμθ μζτρια. Μοιράηουμε τότε τθ ηφμθ ςε 5 μζρθ, τα
πλάκουμε ςε ςτρογγυλά καρβελάκια και τα τοποκετοφμε ςε ταψάκια που ζχουμε
αλείψει με λίγο λάδι. Τα ςκεπάηουμε καλά με πανιά και πετςζτεσ και τα αφινουμε
για να ανζβουν ςε ηεςτό μζροσ, μζχρισ ότου διπλαςιαςτοφν ςε όγκο. (χρειάηονται
περίπου 1 ϊρα).
Ψινουμε τουσ άρτουσ ςε δυνατό φοφρνο για 15 λεπτά, μζχρι να ροδίςουν και
τουσ αφινουμε να κρυϊςουν.
Βράηουμε ςτθ ςυνζχεια το γλυκάνιςο και αλείφουμε με αυτό τθν επιφάνεια των
άρτων. Τουσ παςπαλίηουμε τζλοσ με άφκονθ ηάχαρθ άχνθ.
(Μ. Κοκκκίνου, Γ. Κοφινά, Σαρακοςτιανά,
εκδ. Ακρίτασ, ζκδοςθ 5θ , 1988, ςελ. 19)
Κζατρο ςκιϊν: «Ο Καραγκιόηθσ φοφρναρθσ» -βλ. υλικό 3θσ ςυνάντθςθσ
Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

- Φζρνουμε τισ λαμπάδεσ μασ και τισ ανάβουμε ςτθ διάρκεια τθσ
προςευχισ μασ!
Ακοφμε ι (και) ψζλνουμε όλοι μαηί το «Δεφτε λάβετε φωσ!»
Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι ανάβουμε τα κεριά
 για να δοξάςουμε τον Κεό, που φωτίηει κάκε άνκρωπο για να τιμιςουμε τουσ Αγίουσ μασ
 για να προςευχθκοφμε για εμάσ και τουσ δικοφσ μασ ανκρϊπουσ.
 Ειδικά τϊρα τθν Ανάςταςθ, για να δείξουμε ότι τθν ψυχι του
Χριςτιανοφ τθ φωτίηει ο Αναςτθμζνοσ Χριςτόσ!
Ακόμθ ότι, όπωσ είναι αγνό και κακαρό το κερί, ζτςι πρζπει να είναι και θ
ψυχι μασ˙ όπωσ οι μζλιςςεσ παίρνουν υλικά από πολλά λουλοφδια, για να
φτιάξουν το κερί, ζτςι και θ ψυχι μασ να ζχει ςαν παράδειγμα τθ ηωι των
Αγίων και να ςτολίηεται με πολλζσ αρετζσ˙ όπωσ ευωδιάηει το κερί, ζτςι πρζπει
να ευωδιάηει και θ ψυχι μασ από τισ αρετζσ.
-

Φμνοσ:

Δεύηε ιάβεηε θςξ
εθ ημο ακεζπένμο θςηόξ
θαη δμλάζαηε νηζηόκ,
ημκ ακαζηάκηα εθ κεθνώκ.
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Τραγοφδι:

Μ παιηάηζμξ
Έκαξ παιηάηζμξ είμαη εγώ
θαιή ζαξ μένα
Λένς κα θιαίς, κα γειάς, κα πμκώ
λένς κα ιές ηεκ αιήζεηα πένα ςξ πένα
γη' αοηό θη εγώ ζα ζαξ ημ πς...
Πναγμύδη ιές δοκαηά
κ' αθμύζμοκ όια ηα παηδηά
κ' αθμύζεη ε πμιηηεία
θη απ' ημ ηναγμύδη μμο αοηό
παιηάηζμη άιιμη εθαηό κα βγμοκ ζηεκ θμηκςκία
Ηη έηζη όιμη μαδί θη ακηάμα
κα ηναγμοδάμε ηα δίθηα ηεξ δςήξ
κα ηναγμοδάξ θη εζύ απ' ηεκ πιαηεία
κα μάζεηξ θίιε μμο ζςζηά κα δεηξ
Πναγμύδη ιές δοκαηά
κ' αθμύζμοκ όια ηα παηδηά
κ' αθμύζεη ε πμιηηεία
θη απ' ημ ηναγμύδη μμο αοηό
παιηάηζμη άιιμη εθαηό κα βγμοκ ζηεκ θμηκςκία

Έκαξ παιηάηζμξ είμαη εγώ
θαιή ζαξ μένα...
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Οοκάκηεζε 30ε:
25 - 26 Ιαΐμο 2013

Ο Θεόπ τχςίζει ςξσπ Απξρςόλξσπ
με πύοιμεπ γλώρρεπ!
Η Πεμςηκξρςή
Βαςικά ςθμεία:
 Ρενιντα μζρεσ μετά τθν Ανάςταςι Του ο Χριςτόσ ζςτειλε το Άγιο Ρνεφμα
ςτουσ Αποςτόλουσ ςαν πφρινεσ γλϊςςεσ για να μπορζςουν να πάνε ςε ολόκλθρο
τον κόςμο να μιλιςουν για τον Αλθκινό Κεό και να καλζςουν όλα τα ζκνθ κοντά
Του .
 Τθ μζρα αυτι ιδρφκθκε θ Εκκλθςία. Το Άγιο Ρνεφμα ζρχεται και ς’ εμάσ
μζςα από τα Λερά Μυςτιρια. Το Άγιο Ρνεφμα είναι αυτό που κάνει το ψωμί και το
κραςί, Σϊμα και Αίμα Χριςτοφ. Ζναν απλό άνκρωπο τον κάνει ιερζα. Ζτςι και τουσ
αγράμματουσ ψαράδεσ, το Άγιο Ρνεφμα, τουσ ζκανε ςοφοφσ δαςκάλουσ όλου του
κόςμου.
 Είδαμε φζτοσ πωσ ο κάκε Απόςτολοσ εργάςτθκε με ηιλο και ο πωσ οι
περιςςότεροι κυςίαςαν και τθ ηωι τουσ ακόμα για τον Χριςτό. Ρρζπει

να

νιϊκουμε ευγνωμοςφνθ για τουσ Αγίουσ Αποςτόλουσ διότι χάρθ ς’ αυτοφσ
γνωρίηουμε κι εμείσ τθν Αλθκινι πίςτθ.

Λζξεισ - κλειδιά:
 Ρεντθκοςτι
 Ρφρινεσ γλϊςςεσ
 ηιλοσ
 Άγιο Ρνεφμα
 Εκκλθςία
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Ραιχνίδια με νερό:
Σφουγγαρομαχίεσ
Οι παίχτεσ χωρίηονται ςε δυο ομάδεσ, με ηυγό αρικμό παιχτϊν θ κακεμία.
Χαράηουμε δυο παράλλθλεσ γραμμζσ, με απόςταςθ περίπου 2 μζτρων. Οι δυο
ομάδεσ ςτινονται πίςω από τισ γραμμζσ, αντικριςτά. Ζνασ παίχτθσ από κάκε ομάδα
ςτζκεται ςτθν πλευρά τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, κρατϊντασ ζνα μπωλ. Σε ίςθ απόςταςθ
και από τισ δυο ομάδεσ υπάρχει ζνασ μεγάλοσ κουβάσ γεμάτοσ νερό, που μζςα του
βρίςκονται πολλά μικρά ςφουγγάρια. Με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ οι παίχτεσ
τρζχουν ωσ τον κουβά ζνασ – ζνασ και παίρνουν ζνα ςφουγγάρι. Γυρίηουν ςτθ κζςθ
τουσ και προςπακοφν να ρίξουν το ςφουγγάρι μζςα ςτο μπωλ του ςυμπαίχτθ τουσ
που ςτζκεται απζναντι. Εκείνοσ ςτζκεται ακίνθτοσ. Μπορεί μόνο να βοθκιςει τθν
ομάδα του, μετακινϊντασ το μπωλ με τα χζρια μπροσ – πίςω, προςπακϊντασ να
πιάςει τα ςφουγγάρια. Οι παίχτεσ μποροφν να ρίξουν ςφουγγάρια ςτουσ παίχτεσ για
να τουσ παρενοχλιςουν. Νικιτρια είναι θ ομάδα που κα μαηζψει με το μπωλ τθσ τα
περιςςότερα ςφουγγάρια.
Νεροκουβαλθτζσ
Οι παίχτεσ ςτζκονται ςε κφκλο. Ο κακζνασ κρατάει ζνα πλαςτικό ποτθράκι ςτο
ςτόμα του και ζχει τα χζρια του πίςω ςτθν πλάτθ. Πταν ξεκινιςει το παιχνίδι,
γεμίηουμε με νερό το ποτθράκι κάποιου παίχτθ. Στθ ςυνζχεια, αυτόσ κα
προςπακιςει να αδειάςει το νερό ςτο κυπελάκι του διπλανοφ χωρίσ να
χρθςιμοποιιςει τα χζρια του. Το νερό ςυνεχίηει να μεταφζρεται από κυπελάκι ςε
κυπελάκι μζχρι να εξαντλθκεί.
Αναμμζνο κερί
Οι παίχτεσ καλοφνται να φτάςουν ςτθ γραμμι τερματιςμοφ, κρατϊντασ ζνα
αναμμζνο κερί. Οι άλλοι παίχτεσ ςτζκονται δεξιά κι αριςτερά τθσ πορείασ, πίςω από
ςχεδιαςμζνεσ γραμμζσ και προςπακοφν να ςβιςουν τα κεριά, πετϊντασ νερό από
πλαςτικά κυπελάκια. Αν το κερί ενόσ παίχτθ ςβιςει, κα πρζπει να τρζξει πίςω ςτθν
αφετθρία και να το ξανανάψει. Μετά οι παίχτεσ αλλάηουν ρόλουσ. Κερδίηει θ ομάδα,
τθσ οποίεσ τερμάτιςαν περιςςότεροι παίχτεσ με τα κεριά τουσ αναμμζνα.
Άδειο μπουκάλι
Κάκε ομάδα ζχει ζνα πλαςτικό μπουκάλι γεμάτο νερό, το οποίο πρζπει να ρίξουν
χρθςιμοποιϊντασ μια μικρι μπαλίτςα. Πταν το μπουκάλι πζςει, ο παίχτθσ που το
ζριξε κα πρζπει να τρζξει και να το ξαναςτιςει όρκιο, για να ςταματιςει να
αδειάηει. Θ ομάδα μπορεί να ςυνεχίςει να ρίχνει και να ξαναςθκϊνει το μπουκάλι,
όςο ζχει ακόμθ μζςα νερό. Κερδίηει θ ομάδα που κα αδειάςει πρϊτθ το μπουκάλι
τθσ.
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Ταχφτθτα
Σε ζνα ςχοινί κρεμάμε (με ςυρραπτικό ι ςυνδετιρεσ κτλ.) δυο κομμάτια χαρτί
κουηίνασ. Δυο παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα ςκίςει πιο γριγορα το
αντίςτοιχο χαρτί, χρθςιμοποιϊντασ ζνα νεροπίςτολο ι ψεκαςτικό.

Δραςτθριότθτεσ:
Καταςκευάηουμε ενκφμια (π.χ. καλοκαιρινά διακοςμθτικά) - από ζνα για
κάκε παιδί και μια ομαδικι καταςκευι για τον Λερζα και τον κατθχθτι.
Μια ιδζα: Καραβάκι (από βαμμζνα καφζ καλαμάκια ι ξφλα κανζλασ) ςε χαρτόνι με τθν
εικόνα των Αποςτόλων, αραγμζνο ςτθν αμμουδιά (από άμμο τθσ κάλαςςασ, κολλθμζνθ ςτο
χαρτόνι), με τθ κάλαςςα και τον ουρανό (γαλάηιο χαρτόνι ι βαμμζνθ άμμοσ).

Εξοικείωςθ με τθ Λειτουργικι μασ Ραράδοςθ:

Μαηί με τον ιερζα κάνουμε ςτον ενοριακό μασ ναό μια μικρι δζθςθ
υπζρ υγείασ των παιδιϊν (ονομαςτικά) και των οικογενειϊν τουσ!

Φμνοσ:

Γοιμγεηόξ εη νηζηέ μ Θεόξ εμώκ,
μ πακζόθμοξ
ημοξ αιηείξ ακαδείλαξ,
θαηαπέμραξ αοημίξ ημ Νκεύμα ημ Άγημκ,
θαη δη’ αοηώκ ηεκ Μηθμομέκεκ ζαγεκεύζαξ.
Φηιάκζνςπε, δόλα ζμη.
Απόζημιμη Άγημη, πνεζβεύζαηε
ης ειεήμμκη Θεώ,
ίκα πηαηζμάηςκ άθεζηκ
πανάζπε ηαηξ ροπαίξ εμώκ.
Τραγοφδι:

Θομόμαζηε ηα ηναγμύδηα πμο άνεζακ πενηζζόηενμ ζηα παηδηά
ζηε δηάνθεηα όιεξ ηεξ θαηεπεηηθήξ πνμκηάξ!
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Χοήριμεπ ιρςξρελίδεπ

www.catichisis.gr
www.katixitiko.gr
www.katixitis.blogspot.com
www.synodoiporia.blogspot.com
www.neotita.gr
www.kpae.gr
www.matia.gr
www.tinascraft.gr
www.astropeleki.wordpress.com
www.paidika.gr
www.symvoulospe.blogspot.com

