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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τη νηστεία



Βρες τα νηστήσιμα φαγητά!
Βρες και βάλε σε κύκλο τα νηστήσιμα φαγητά.

Όνομα



ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Βρες τα νηστήσιμα φαγητά!
Προετοιμασία
• Εκτυπώνουμε έναν Πίνακα Παίκτη για κάθε παιδί. Για μεγαλύτερη αντοχή, μπορούμε να τους πλαστικοποιήσουμε. 
• Εκτυπώνουμε και κόβουμε τις κάρτες με τα φαγητά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για μεγαλύτερη αντοχή, μπορούμε να πλαστικοποιήσουμε πρώτα 

τις σελίδες και μετά να κόψουμε τις κάρτες. Η σελίδα με τα νηστήσιμα φαγητά πρέπει να εκτυπωθεί τόσες φορές όσος είναι ο αριθμός των παιδιών. Η σελίδα 
με τα αρτύσιμα φαγητά είναι καλό να εκτυπωθεί περίπου στο μισό αυτού του αριθμού. Για παράδειγμα, αν έχουμε 10 παιδιά, θα εκτυπώσουμε 10 σελίδες με 
νηστήσιμα και 5 σελίδες με αρτύσιμα φαγητά.

Οδηγίες παιχνιδιου
Δίνουμε σε κάθε παιδί έναν Πίνακα Παίκτη. Ανακατεύουμε τις κάρτες των φαγητών και τις στοιβάζουμε στη μέση με την εικόνα προς τα κάτω. Κάθε παιδί με τη 
σειρά παίρνει μια κάρτα. Αν η κάρτα εικονίζει νηστήσιμο φαγητό, το παιδί την τοποθετεί πάνω στην αντίστοιχη θέση στο πινακάκι του. Αν εικονίζει αρτύσιμο 
φαγητό, την τοποθετεί στο κάτω μέρος της στοίβας. Νικητής βγαίνει όποιος γεμίσει πρώτος το πινακάκι του με τα νηστήσιμα.  

Νηστήσιμα



Αρτύσιμα



Πίνακας Παίκτη
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Ευχαριστούμε
που κατεβάσατε αυτό το αρχείο.
Ευχόμαστε να το βρήκατε χρήσιμο.

Θα χαρούμε να μας επισκεφτείτε και πάλι στο www.orthodoxpebbles.com.

Αυτό το αρχείο συνοδεύεται από περιορισμένη άδεια χρήσης μόνο για την 
αρχική λήψη. Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψη σας τον χρόνο και την προσπάθεια 
που αφιερώσαμε στην κατασκευή του και μην το μοιράσετε σε άλλους.

COPYRIGHT © 2017 Orthodox Pebbles. Επιτρέπεται η αντιγραφή σελίδων 
ειδικά για χρήση μέσα στο μάθημα μόνο από τον αρχικό αγοραστή. Η 
αναπαραγωγή αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται 
αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή οποιουδήποτε τμήματος αυτού 
του προϊόντος και η τοποθέτησή του στο διαδίκτυο (ακόμη και σε προσωπική 
ιστοσελίδα/ιστολόγιο τάξης).

Σας ευχαριστούμε για τον σεβασμό σας στην 
προσπάθειά μας.

Παρακολουθήστε μας στο Facebook: 
facebook.com/orthodoxpebbles

Παρακολουθήστε μας στο Ιnstagram: 
instagram.com/orthodoxpebbles
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