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Πρόλογος 
 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου 

και δημοκρατικού σχολείου. Παράλληλα με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και                 

δημιουργικότητας, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν βασικές κομβικές 

ικανότητες και δεξιότητες, όπως είναι η ενσυναίσθηση, οι δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και η ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που διαπιστώνω πως μέσα από τις σελίδες 

του νέου βιβλίου των Θρησκευτικών της Α΄ Δημοτικού όλα τα πιο πάνω, αλλά και όλα 

τα παναθρώπινα και διαχρονικά μηνύματα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, με 

κύριο γνώρισμα την πράξη της αγάπης και της συγγνώμης, μεταφέρονται στα παιδιά 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι διαχρονικές θρησκευτικές ιστορίες διανθίζονται με σύγχρονη ποίηση, βυζαντινές 

εικόνες, έντεχνα τραγούδια και εκκλησιαστικούς ύμνους, καθώς και με δημιουργικές 

εργασίες. Το μάθημα μετατρέπεται σε χαρά για τα παιδιά, ο Χριστός γίνεται φίλος 

τους και οι αρετές της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης καθίστανται προσιτές και              

κατανοητές. Μέσα από το βιβλίο τα παιδιά καλούνται, σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, να 

συνδεθούν με τον Θεό, μέσω των μυστηρίων, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να           

αγαπήσουν τον συνάνθρωπό τους και συνάμα να σεβαστούν τη φύση που τους περι-

βάλλει. 

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Ομάδα Εργασίας των Θρησκευτικών, που 

αποτελείται από τις/τους εκπαιδευτικούς Μαρία Αργυρού, Τάσο Γεωργίου, Χρήστο 

Ηρακλέους, Ιφιγένεια Ιωαννίδου και Παναγιώτη Ντουρή για τον ζήλο, την επιστημονι-

κότητα, την εργατικότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν σε όλα τα στάδια               

συγγραφής του βιβλίου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Χατζημιχαήλ 

και τον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ανδρέα Θεοδωρίδη, που είχαν την          

εποπτεία ετοιμασίας του βιβλίου, καθώς και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμά-

των, που είχε την ευθύνη για την έκδοση του βιβλίου αυτού. 

 

 Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης    



Κι εγώ είμαι η Ελένη! 
Γεια σας!  

Είμαι ο Κωνσταντίνος.  

Κωνσταντίνος Ελένη 

Μαζί θα ταξιδέψουμε σε όλο 

το βιβλίο... 

Ας πάρουμε μαζί μας τις πιο 

κάτω οδηγίες και ξεκινάμε! 



Σημείωμα για παιδιά 

Μικροί μας φίλοι, 

΄Ενα όμορφο ταξίδι σάς περιμένει φέτος. ΄Ενα ταξίδι χαρούμενο, γεμάτο 

ιστορίες, τραγούδια, προσευχές, εικόνες και παιχνίδια. 

     Θα γνωρίσετε πολλούς ανθρώπους, πολλούς τόπους και άγια                

πρόσωπα. Κυρίως, όμως, θα μάθετε όμορφες ιστορίες από τη ζωή του 

Χριστού. Θα ταξιδέψετε μέσα από τούτο το βιβλίο, για να γίνετε πιο 

έξυπνοι στο μυαλό, πιο δυνατοί στην πίστη και πιο χρήσιμοι στους γύρω 

σας. 

     Για να τα καταφέρετε, πρέπει να νιώσετε δίπλα και μέσα σας τον ίδιο 

τον Χριστό ως φίλο σας. Πάρτε τον από το χέρι, ακούστε τη φωνή του, 

κάνετε το θέλημά του.   

Καλό σας ταξίδι…! 

Ομάδα Εκπαιδευτικών Θρησκευτικών 



Περιεχόμενα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχή με ευχές 

Ο Αγιασμός……………………………………………………………………………….………………………………..10 - 13 

Η γιορτή του Σταυρού…………………………………………………………………..………………………..14 - 15 

Κάνω τον σταυρό μου….…………………………………………….…………………………………………..16 - 17 

Η προσευχή……………………………………………………………………………………………….……………….18 - 19 

Η Παναγία……………………………………………………………………….…………………………………………20 - 25 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χαίρομαι που ζω 

Χαίρομαι που ζω…………………………………………………………………………………...………………..28 - 29 

Ο εαυτός μου……………………………….…………………………………………………………………...….…...30 - 31 

Ο Δαβίδ και τα χαρίσματά του…………………………………………………………………………..32 - 33 

Η οικογένειά μου…………………………..………………………………………………………….…………….34 - 35 

Η οικογένεια του Χριστού……………………………………………………………………..…………….36 - 37 

Οι γείτονες και οι γειτόνισσές μου………………………………………………...………………...38 - 39 

Ο ΄Αγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι.……………..............................................................................40 - 41 

Φροντίζω τα ζώα……………………………………………………………………………………...…………….42 - 43 

Φροντίζω τα φυτά……………………………………………………………………………………….………..44 - 46 



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα 

Ο ΄Αγιος Σπυρίδωνας…………………….……………………………………...………………………………52 - 53 

Τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα………………………………………......………………….….54 - 55 

Η γέννηση του Χριστού……...…………………………………………………….………………………….56 - 57 

Οι βοσκοί στον Χριστό…………………………………………………..………………………...…………...58 - 59 

Οι μάγοι στον Χριστό………………………………..…………………………………...……………………...60 - 61 

Πηγές…………………………………………………………………………………………………………………………...85 - 89 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

Ο Χριστός, ένας μεγάλος φίλος των παιδιών…......……………..………………...……...66 - 67 

Αγαπημένοι φίλοι…..……………………………………………………………………….………………….…68 - 69 

Η Αγία Ματρώνα, φίλη με όλους………………………………………………………………………70 - 71 

Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται……………………………………..……………………………....72 - 73 

Ο ΄Αγιος Νεκτάριος, φίλος και δάσκαλος …………………………...………………………..74 - 75 

Στον δάσκαλο………..……………………………………………………...…………………………………………76 - 77 

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ…………………………………………………………………………........78 - 79 

Προσευχή για τα παιδιά της τάξης μας………………………………………………..………...80 - 81 



Εικονίδια  

Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα από τα πιο κάτω σύμβολα: 

 
Γράφουμε 

 
Ενώνουμε 

 
Παίζουμε 

 

Διαβάζουμε  

 

Ζωγραφίζουμε 

 

Χρωματίζουμε 

 
Κόβουμε εικόνες 

 
Ακούμε ιστορίες 

 
Συζητούμε  

 
Τραγουδούμε 

 
Παρατηρούμε 

 
Ψάλλουμε 



 

 

Αρχή με ευχές 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Ο Αγιασμός 

Κάνει Αγιασμό. 

Κωνσταντίνος Ελένη 

Α! Ο ιερέας στο σχολείο! 
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1. Ενώνουμε με το τραπέζι ό,τι χρειάζεται ο ιερέας για τον Αγιασμό. 

2. Γράφουμε το γράμμα που λείπει από τη λέξη. 

σταυρός 

σταυρ_ς _γιασμός _ερέας 

Εικ.1 

Εικ.2 

Αγιασμός ιερέας 
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      3. Σχηματίζουμε σταυρούς. 

4. Βάζουμε  στα αντικείμενα που ξέρουμε το όνομά τους. 

 5. Ακούμε το απολυτίκιο και το ψάλλουμε. 

Σῶσον Κύριε                                  

τὸν λαόν σου                                             

καὶ εὐλόγησον                                    

τὴν κληρονομίαν σου... 
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7. Ζωγραφίζουμε τον Αγιασμό στο σχολείο, όπως τον θυμόμαστε.  

Ο ιερέας κάνει Αγιασμό. 

6. Ενώνουμε τις τελείες και χρωματίζουμε. 



 

 

Βρες και κύκλωσε                   

τον τίτλο στην εικόνα. 
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Η γιορτή του Σταυρού 

Αγία Ελένη 

1. Ενώνουμε τις λέξεις με τα πρόσωπα και τα αντικείμενα της εικόνας. 

ιερέας 

σταυρός κερί 

 
 

2. Γράφουμε το γράμμα που λείπει από τη λέξη. 

σταυρός ιερέας κερί Αγία 

σταυρ_ς ιερ_ας κερ_ Αγί_ 

Εικ.3 
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3. Κυκλώνουμε τους σταυρούς στους ναούς. 

4. Ζωγραφίζουμε έναν ναό και του βάζουμε σταυρούς. 

Ρωσία Ελλάδα 

Κύπρος Ρουμανία 
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Κάνω τον σταυρό μου 

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς                

καὶ τοῦ Υἱοῦ                                          

καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.                      

Ἀμήν. 

1. Κυκλώνουμε τους σταυρούς της ζωγραφιάς. 

Εικ.4 

Ποια γιορτή της Εκκλησίας 

παρουσιάζεται                                       

στη ζωγραφιά; 
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2. Χρωματίζουμε τους σταυρούς. Σχεδιάζουμε τον δικό μας σταυρό. 

3. Γράφουμε την πρόταση. 

Η Αγία Ελένη βρήκε τον σταυρό. 

4. Ακούμε το απολυτίκιο και το ψάλλουμε. 

Σῶσον Κύριε                                  

τὸν λαόν σου                                             

καὶ εὐλόγησον                                    

τὴν κληρονομίαν σου, 

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι 

κατὰ βαρβάρων 

δωρούμενος... 

Εικ.5 
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Η προσευχή 

Χριστέ μου, βοήθα ν’ αγαπώ                       

τα πλάσματα του κόσμου 

κι όταν θλιμμένο θα με δεις 

απ’ τη χαρά σου δώσ’ μου. 

Εικ.6 

1. Γράφουμε το γράμμα που λείπει. 

Χριστέ αγαπώ χαρά καλό 

Χριστ_ αγαπ_ χαρ_ καλ_ 
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2. Κυκλώνουμε δύο από τα πιο κάτω, για τα οποία θα ευχαριστούσαμε 

τον Χριστό στην προσευχή μας. 

 3. Κάνουμε κι εμείς τους ζωγράφους... 

φαγητό φίλοι και φίλες 

κατοικίδιο ζώο βιβλία σπίτι 

υγεία 

Εικ.7 
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Η Παναγία 

Εικ.8 Εικ.9 

Εικ.10 Εικ.11 

Κοίταξε τις εικόνες! 
Μας μιλούν για                     

τη ζωή                                  

της Παναγίας. 

1 2 Η Γέννηση της Θεοτόκου Τα Εισόδια της Θεοτόκου 

3 4 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Η Γέννηση του Χριστού 
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1. Βάζουμε σε σειρά τις εικόνες από τη ζωή της Παναγίας. 

3. Χρωματίζουμε την Παναγία                                                   

με τη μητέρα της Άννα. 

2. Γράφουμε το γράμμα που λείπει από τις λέξεις . 

Παναγία Μαρία ΄Αννα  Γέννηση 

Παναγί_ Μ_ρία _ννα Γέννησ_ 



 

 

Η Παναγία 

22 

Εικ.15 

Συζητούμε                                   

τις εικόνες! 

Εικ.13 Εικ.12 

1 Η Υπαπαντή 2 Η Άγία Οικογένεια 

Εικ.14 

3 Η Άποκαθήλωση  4 Η Κοίμηση της Θεοτόκου 





 

 

  3. Ενώνουμε και κολλούμε τα κομμάτια της εικόνας, που είναι στη 

διπλανή σελίδα, στη σωστή τους θέση. 

24 
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Χαίρομαι που ζω 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Χαίρομαι που ζω 

1. Γράφουμε: 

Τι νιώθουν τα παιδιά κοντά στον Χριστό; 

χ _ _ _  α _ _ _ _ 

_______________ 
Εικ.21 

Εικ.20 

Ο Χριστός και τα παιδιά 



 

 
29 

 2. Ποιος κρύβεται στον ήλιο; Γράφουμε το όνομά του. 

Χ 

ρ 
ι 

σ
τ

ό ς 

_ _ _ _ _ _ _ 

3. Γράφουμε τη λέξη που λείπει και συμπληρώνουμε το μοτίβο    

με εικόνες (σελ. 47). 

4. Ζωγραφίζουμε ό,τι μας προσφέρει χαρά. 

αγάπη χαρά αγάπη _ _ _ _ 
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Ο εαυτός μου 

1. Ακούμε το παραμύθι «Η πεταλούδα και το σαλιγκάρι» και    

συζητούμε. 

«Η πεταλού
δα  

και το σ
αλιγκάρ

ι» 

«Τον εαυτό μου αγαπώ με όλα 

τα καλά του...» 

«...να διορθώσω προσπαθώ                               

τα ελαττώματά του». 

3. Ακούμε το ποίημα των παιδιών. 

 2. Κυκλώνουμε: 

Τι νιώθει το σαλιγκάρι; 

χαρά 

λύπη 

αγάπη 
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4. Βάζουμε  στα προτερήματα και Χ στα ελαττώματα. 

Μισώ 
Βοηθώ  

Λέω  

ψέματα 

Θυμώνω 
Συνεργάζομαι Αγαπώ 

 5. Βάζουμε χαρακτηριστικά στον Σενέσιο και τον χρωματίζουμε. 

Εικ.22 

Ο Σενέσιο ο ……………………………………………………….……….………. 

 6. Γράφουμε έναν τίτλο 

για τον Σενέσιο. 
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 3. Κυκλώνουμε τα χαρίσματα του Δαβίδ. 

Ο Δαβίδ και τα χαρίσματά του 

Πόσο μου αρέσει να ψάλλω στον Θεό! 

Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για 

το χάρισμα που μου έδωσες! 

Κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά 

του. ΄Ολοι μαζί κάνουμε τον κόσμο 

ομορφότερο. 
Εικ.23 

1. Ακούμε την ιστορία του Δαβίδ. 

2. Ακούμε τι σκέφτεται ο Δαβίδ. 

κυνήγι μουσική ζωγραφική 
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4. Ζωγραφίζουμε. 

 5. Προσευχή. 

Θεέ μου, σε παρακαλώ, 

κάνε με παιδί καλό. 

Ν’ αγαπώ όλους, να λυπάμαι,  

χρήσιμο στον κόσμο να ’μαι. 

Ευγενία Παλαιολόγου - Πετρώνδα  

Το χάρισμά μου... 

Μοιράζομαι το χάρισμά μου με... 

Ευχαριστώ τον Θεό για… 
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Η οικογένειά μου 

Τι κάνουν τα παιδιά 

για τους γονείς; 
Τι κάνουν οι γονείς για τα 

παιδιά; 

1. Ακούμε την ιστορία της Βασιλικής. 

 2. Βοηθούμε τη Βασιλική να μαζέψει την αγάπη,  για να φτάσει στο 

σπίτι της. 

α 
γ 

ά 

π 

η 

τ 

ε ο 

Εικ.24 
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3. Βοηθούμε τη Βασιλική να πετάξει τη ζήλια από το σπίτι της. 

ζ θ 

λ 

ρ ι 

ή α 

Εικ.24β 

 4. Χρωματίζουμε τις λέξεις στα σπιτάκια, που θα θέλαμε στην                    

οικογένειά μας. 

αγαπούμε 

χτυπούμε 

βοηθούμε βρίζουμε 

συγχωρούμε κοροϊδεύουμε 

5. Παρουσιάζουμε την οικογένειά μας.                                                                                     
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Η οικογένεια του Χριστού 

Παιδί μου, σε αναζητούσαμε! 
Δεν ξέρατε ότι είμαι στο σπίτι 

του πατέρα μου; 

Εικ.25α 

 

 

Παναγία 

Χριστός 

Ιωσήφ 

 

 1. Ενώνουμε τις λέξεις με τα πρόσωπα. 

 2. Κόβουμε τις εικόνες (σελ. 47) και τις βάζουμε στη σωστή θέση. 

 Η Υπαπαντή  Η Γέννηση 
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Η Φυγή στην Αίγυπτο Ο Ιησούς Δωδεκαετής 

 3. Χρωματίζουμε ένα από τα δικαιώματα του παιδιού. 

΄Εχω δικαίωμα η             

οικογένειά μου να 

με προστατεύει. 

Εικ.25β 



 

 

ΔΩΣΕ  ΑΓΑΠΗ 

Δώσε αγάπη σε όλο τον κόσμο  

δώσε αγάπη σε όλη τη γη  

δώσε αγάπη εδώ στη Δύση 

δώσε αγάπη στην Ανατολή.                                                                                                                

Ορθόδοξη Μοναχή 

38 

Οι γείτονες και οι γειτόνισσές μου 

βοηθούμε 

γιορτάζουμε 

χαμογελούμε 

 

 

1. Τι κάνουμε στη γειτονιά μας; 

2. Τραγουδούμε. 
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  4. Ζωγραφίζουμε ανάμεσα στα δυο παιδιά αυτό που τους έφερε 

πιο κοντά και το γράφουμε στην καρτέλα. 

Θωμάς 

3. Ακούμε την ιστορία των δυο γειτονόπουλων. 

 5. Συζητούμε:  

Πώς βοηθούμε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη; 

 6. Φτιάχνουμε φανελάκια ζητώντας αγάπη για τον κόσμο. 

Φίλιππος 

 

α_ _ _ _ _ _ _ _  
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Ο Άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι 

 

Πονεμένο λιονταράκι 

φτάνει σ’ ΄Άγιο μπροστά 

και με μάτια δακρυσμένα 

μια βοήθεια ζητά. 

 

Και ο ΄Άγιος π’ αγαπούσε 

του Θεού τα ζωντανά 

το αγκάθι με συμπόνια  

απ’ το πόδι του τραβά. 

 

Κι έγινε το λιονταράκι 

φύλακας στο μοναστήρι 

το καμάρωναν οι φίλοι 

ιερείς και καλογήροι. 

1. Ακούμε την ιστορία «Ο Άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι». 

3. Βάζουμε τις πιο κάτω εικόνες στη σωστή σειρά. 

Εικ.29 

2. Ποίημα. 
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 4. Γράφουμε το ζώο στον τίτλο της κάθε εικόνας. 

Ο ΄Άγιος Γεώργιος  

και το  _ _ _ _ _ 

Ο ΄Άγιος Μάμας  

και το  _ _ _ _ _ _ _ _  

Εικ.30 Εικ.31 

5. Χρωματίζουμε το λιοντάρι. 
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Φροντίζω τα ζώα 

Είναι πολύ χαρούμενη που το 

σκυλάκι έγινε καλά. 

Η χαρά της Σεμέλης 

Η Σεμέλη μαζεύει χρήματα,                     

για να αγοράσει ένα ποδήλατο.  

Εικ.32 Εικ.33 

Στον δρόμο βρίσκει ένα πληγωμένο 

σκυλάκι και το μαζεύει.  

Εικ.34 

Δίνει όλα της τα χρήματα σε μια 

γιατρό, για να το γιατρέψει.  

1 2 

3 Εικ.35 4 

(Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή, Το χαμόγελο της Σεμέλης, διασκευή) 
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1. Συζητούμε: Τι χρειάζονται τα ζώα από εμάς;  

      

      

3. Φτιάχνουμε το παζλ (εικόνα, σελ. 49). 

αγαπώ 

κτυπώ 

ταΐζω  

παίζω 

προστατεύω 
ποτίζω 

κλωτσώ 

φροντίζω 

βασανίζω 

2. Κυκλώνουμε τις λέξεις που δείχνουν σωστή συμπεριφορά προς τα 

ζώα. 

Εικ.36 
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Φροντίζω τα φυτά 

 

Τα φυτά θα μας δώσουν καρπούς 

σε λίγους μήνες. 

Ο Θεός μας ζήτησε να     

φροντίζουμε όλα τα φυτά. 

Θα έχουμε καρπούς, 

αν τα  ποτίζουμε! 

Εγώ θα τα 

σκαλίζω! 

1. Συζητούμε: Πώς φροντίζουμε το περιβάλλον;  

Στο σπίτι Στο σχολείο 
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2. Χρωματίζουμε τα κουτάκια, που έχουν τις λέξεις φροντίδα και                 

αγάπη, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάνε στον κήπο. 

φροντίδα  αγάπη νερό κήπος 

χώμα φροντίδα ζωή φύση 

βρύση αγάπη φροντίδα προστασία 

δέντρο φυτά αγάπη φροντίδα 

ήλιος ζώα καρπός αγάπη 

3. Σχεδιάζουμε τον κήπο στον καινούριο ναό της γειτονιάς μας.  
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Θεέ μου, 

σ’ ευχαριστώ για τα λουλούδια  

για των πουλιών μας τα τραγούδια 

για τα δέντρα τα ψηλά 

για τον ήλιο, το φως και τη χαρά. 

 

Λουλούδια, δέντρα και πουλιά 

κι όλου του κόσμου τα παιδιά  

εσύ όλα τα φροντίζεις 

και παντού χαρά σκορπίζεις. 

                                   Μαρία Θεοδοσιάδου 

5. Συμπληρώνουμε με εικόνες (σελ. 49). 

4. Ποίημα 
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Χαίρομαι που ζω· εργασία 3, σελ. 29 

Η οικογένεια του Χριστού· εργασία 2, σελ. 36-37  

Εικ.26 Εικ.27 

Εικ.28 Εικ.25a 
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Φροντίζω τα ζώα· εργασία 3, σελ. 43 

Φροντίζω τα φυτά· εργασία 5, σελ. 46 



 

 



 

 

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Ο Ά́γιος Σπυρίδωνας 

Ο ΄Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε στην Κύπρο.    

Άπό μικρός ήταν βοσκός. ΄Ήταν πολύ απλός και 

ταπεινός. Άγαπούσε τον Χριστό και τους                   

ανθρώπους, γι’ αυτό έγινε ιερέας.       

     ΄Ήταν πάντα δίπλα στους συνανθρώπους του. 

Βοηθούσε τους φτωχούς και δυστυχισμένους.    

Ο Θεός τον ευλόγησε να κάνει θαύματα, ενώ               

ακόμη ζούσε.                                                   (Συναξάρι) 

1. Συζητούμε για τη ζωή του Άγίου Σπυρίδωνα. 

Εικ.37 
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σκληρός 

ήρεμος 

εγωιστής ταπεινός 

απλός αγαπητός 
κακός 

2. Κυκλώνουμε ό,τι ταιριάζει στον Ά́γιο Σπυρίδωνα. 

3. Χρωματίζουμε την εικόνα του Άγίου Σπυρίδωνα με τα πρόβατα.                 

Ζωγραφίζουμε σε αυτή και το δικό μας προβατάκι. 
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1. Γράφουμε κάτω από τις εικόνες το θαύμα του Άγίου. 

Τα θαύματα του Άγίου Σπυρίδωνα 

Ο ΄Άγιος Σπυρίδωνας έκανε πολλά θαύματα, όταν ακόμη ζούσε. 

Με αυτά βοηθούσε τους ανθρώπους. Κάποτε, όταν στην Κύπρο 

δεν έβρεχε, ο ΄Άγιος προσευχήθηκε και πολλή βροχή άρχισε να               

πέφτει στο νησί.  

 Μια άλλη φορά, όταν περνούσε μπροστά του ένα φίδι,                        

το μετέτρεψε σε χρυσάφι. Μετά, το έδωσε σε κάποιον φτωχό, για 

να πάρει χρήματα και να πληρώσει το μεγάλο του χρέος.  

Θαύμα με το  _ _ _ _ 

Εικ.37α Εικ.37β 

Θαύμα με τη  _ _ _ _ _ 
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     Ο ΄Άγιος Σπυρίδωνας φοράει στο κεφάλι                          

ένα ψάθινο …………………………………………...…. . 

Εικ.37δ 

Ο ΄Άγιος Σπυρίδωνας φοράει τα ρούχα                

ενός…….….…………………………………………. . 

3. Γνωρίζουμε τον Ά́γιο Σπυρίδωνα στην εικόνα. 

2. Ελάτε να γνωρίσουμε ένα από τα σημαντικότερα θαύματα του              

Άγίου Σπυρίδωνα. 

Ο Ά́γιος βοήθησε πολύ όλους τους                 

χριστιανούς. ΄Οταν κάποιοι έλεγαν ότι ο                                                  

δεν είναι Θεός, ο Ά́γιος τους σταμάτησε. Πήρε ένα 

στα χέρια του και με προσευχή αυτό χωρίστηκε στα τρία. Στο χέρι του             

Άγίου έμεινε το κάτω έτρεξε το 

και πάνω ανέβηκε η   Έτσι, έδειξε σε όλους ότι ο Θεός 

μας αποτελείται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Ά́γιο Πνεύμα. 

Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Χ _ _ _ _ _ _ 

κ _ _ _ _ _ _ _ 

χ _ _ _ , ν _ _ _ 

φ _ _ _ _ . 

Σπυρίδωνας 

Χριστός 

κεραμίδι 

χώμα 

νερό 

φωτιά 

Βοηθητικές λέξεις: 

Εικ.37γ 
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Η γέννηση του Χριστού 

Η Παναγία γέννησε τον Χριστό σε μια μικρή και φτωχική σπηλιά στη               

Βηθλεέμ. Αφού τον τύλιξε με ρούχα, τον έβαλε σε μια φάτνη με άχυρα. 

Πάνω από τη σπηλιά χαρούμενοι οι άγγελοι έψαλλαν:  

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ                                                                

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.» 

Ψηλά στον ουρανό, ένα λαμπερό αστέρι μετέφερε το μήνυμα ότι                       

γεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου.                        (Λουκάς, 2 • Ματθαίος, 2) 

Εικ.38 
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1. Παρατηρούμε τα μυστικά της εικόνας. Συμπληρώνουμε τις λέξεις 

που λείπουν στις προτάσεις. 

Ο Χριστός γεννήθηκε                         

σε μια φτωχική σ _ _ _ _ _. 

Η μητέρα του, η Π _ _ _ _ _ _,                  

τον έβαλε σε μια φ _ _ _ _. 

΄Ένα λαμπερό α _ _ _ _ _                  

φώτιζε τη σπηλιά. 

Γύρω από τη σπηλιά χαρούμενοι                      

οι ά _ _ _ _ _ _ έψαλλαν. 

2. Χρωματίζουμε τις λέξεις της γέννησης του Χριστού. 

φάτνη 

αστέρι 

Βάφτιση 

άγγελοι 

Ανάσταση 

σταυρός 
Παναγία σπηλιά 
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Πολύ κοντά στη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός βρίσκονταν κάποιοι  

βοσκοί. Ξαφνικά, η γη φωτίστηκε. ΄Ένας άγγελος φάνηκε και τους είπε       

το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Οι απλοί βοσκοί ήταν οι 

πρώτοι που έμαθαν για τη γέννησή του. Γεμάτοι χαρά έτρεξαν κοντά 

στον Χριστό και του πρόσφεραν τα ταπεινά τους δώρα.                

                     (Λουκάς, 2) 

Εικ.38α 

Οι βοσκοί στον Χριστό 
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 1. Γράφουμε τα πρόσωπα που φαίνονται στην εικόνα. 

Χ _ _ _ _ _ _ 

Π _ _ _ _ _ _ 

ά _ _ _ _ _ _ 

β _ _ _ _ _  

2. Συμπληρώνουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων. 

Ο                      Χ _ _ _ _ _ _  γεννήθηκε μέσα σε μια                        σ _ _ _ _ _                         

με ζώα, για να μας δείξει πως πρέπει να είμαστε απλοί και ταπεινοί. 

Οι                ά _ _ _ _ _ _ μετέφεραν το νέο της γέννησης του Χριστού,                

πρώτα στους πιο απλούς και ταπεινούς ανθρώπους, τους            β _ _ _ _ _ _. 

3. Ζωγραφίζουμε το σκηνικό της Γέννησης.  
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Πάνω από τη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός βρισκόταν ένα λαμπερό 

αστέρι. Αυτό το αστέρι οδήγησε τρεις σοφούς άντρες από πολύ μακριά 

κοντά στον Χριστό. Οι άντρες αυτοί, που ονομάζονταν μάγοι, πρόσφεραν 

στον Χριστό τα δώρα τους. Ο ένας χάρισε στον Χριστό χρυσάφι, ο άλλος 

σμύρνα και ο τρίτος λιβάνι. 

(Ματθαίος, 2) 

Εικ.38β 

Οι μάγοι στον Χριστό 
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1. Γράφουμε τα δώρα που έφεραν οι μάγοι στον Χριστό. 

χ _ _ _ _ _ _ λ _ _ _ _ _ 

σ _ _ _ _ _ 

Χ Ρ Υ Σ Α Φ Ι Β 

Ρ Μ Α Ρ Ι Α Ψ Α 

Ι Τ Σ Η Ρ Τ Ζ Σ 

Σ Λ Ι Β Α Ν Ι Τ 

Τ Ο Φ Γ Μ Η Χ Ε 

Ο Π Μ Α Γ Ο Ι Ρ 

Σ Μ Υ Ρ Ν Α Ω Ι 

 2. Χρωματίζουμε στο κρυπτόλεξο οκτώ λέξεις για την προσκύνηση 

των μάγων. 

3. Γράφουμε τις λέξεις με μικρά γράμματα. 

1)………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………

5)………………………………………………………………………………………

6)………………………………………………………………………………………

7)………………………………………………………………………………………

8)….………………………………………………….................................. 

4. Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες για αγαπημένα μας                       

πρόσωπα (σελ. 63). 

Εικ.39 
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Οι μάγοι στον Χριστό· εργασία 4, σελ. 61  

Εικ.40 

Εικ.41 

Εικ.38 



 

 



 

 

Φίλος και φίλη                                    
με όλους και όλες 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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«Μια μέρα, οι μαθητές ρώτησαν τον              

Χριστό: 

- Κύριε, ποιος από μας είναι ο πιο                    

σπουδαίος μπροστά στον Θεό; 

     Τότε,  ο Χριστός πήρε ένα παιδάκι, το 

έστησε ανάμεσά τους και είπε: 

- Αν θέλετε να γίνετε σπουδαίοι και να 

αρέσετε στον Θεό, να προσπαθήσετε να 

μοιάσετε μ’ αυτό το παιδί. Για να το                 

καταφέρετε, χρειάζεται να αλλάξετε και 

να γίνετε αθώοι και καλόκαρδοι σαν 

τούτους τους μικρούς μου φίλους». 

                  (Ματθαίος, 18 • Μάρκος, 9) 

Ο ΄Άγιος Ιγνάτιος ο  

Θεοφόρος ήταν το  

μικρό παιδί της πιο  

πάνω ιστορίας. 

 

(Συναξάρι) 

Ο Χριστός, ένας μεγάλος φίλος                                 

των παιδιών  

Εικ.43 

Εικ.42 
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1. Γράφουμε τις λέξεις που λείπουν στο κείμενο. 

΄Έτσι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό.                             

Έίναι φίλος μας, είναι αδελφός μας,                               

είναι ό,τι καλό και ωραίο…                                                

Έίναι φίλος και το φωνάζει:                                                 

«Σας έχω φίλους βρε, δεν το καταλαβαίνετε; 

Έίμαστε αδέλφια…» 

 Γέροντας Πορφύριος 

Κάποτε ο Χ_ _ _ _ _ _ έστησε ανάμεσα στους μαθητές του ένα               

π_ _ _ _ _ _. Το παιδί αυτό ήταν ο ΄Άγιος Ι_ _ _ _ _ _ _.                             

Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι, για να αρέσουν στον Θεό, 

χρειάζεται να αλλάξουν και να γίνουν αθώοι και κ_ _ _ _ _ _ _ _ _  

σαν τους μικρούς του φίλους.  

              2. Διαβάζουμε το κείμενο.  

          3. Συζητούμε το κείμενο και απαντούμε: Τι είναι για μας ο Χριστός; 

………………………………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………... 

Εικ.44 
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Αγαπημένοι φίλοι 

Σε λίγο αρχίζει η θεατρική παράσταση. 

Γονείς με τα παιδιά τους περιμένουν στη 

γραμμή, για να μπουν στο θέατρο. Δυο 

ψηλοί πατεράδες στέκονται ο ένας δί-

πλα στον άλλο. Ο καθένας κρατάει 

στους ώμους του τον μικρό του γιο.            

Σιγά σιγά τα παιδιά εκεί ψηλά αρχίζουν 

το παιχνίδι. Κάτω οι πατεράδες σπρώ-

χνουν ο ένας τον άλλο. Έίναι κάτι πολύ 

παράξενο. Δύο να μαλώνουν και δύο να 

παίζουν. 

- Κατεβάστε τα παιδιά, καλέ! λέει μια κυρία. 

     ΄Οταν ο καβγάς τελειώνει, όλοι θυμούνται τα παιδιά. Τα βρίσκουν                  

καθισμένα κάτω, να παίζουν με τα παιχνίδια τους. Οι δύο πατεράδες         

στέκονται κοντά στα παιδιά με σκυμμένο το κεφάλι. 

- Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, μην περιμένετε προκοπή, ακούγεται μια 

φωνή.                                                                                          (Παντελής Καλιότσος) 

Γίνετε σαν τα παιδιά 

  

παιδιά  

  

πατεράδες  

  

 παίζουν 

 σπρώχνουν 

 μαλώνουν 

 κουβεντιάζουν 

 φωνάζουν 

1. Ενώνουμε τις λέξεις που ταιριάζουν. 



 

 
69 

2. Οι πατεράδες σπρώχνουν ο ένας τον άλλο. Γράφουμε τον                   

διάλογο που έγινε ανάμεσα στους δυο πατεράδες. 

3. Σχεδιάζουμε τα παιχνίδια, με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά και    

χρωματίζουμε την εικόνα. 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………... 
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Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

Η Αγία Ματρώνα, φίλη με όλους 

Πριν πολλά χρόνια, σ’ ένα χωριουδάκι της 

Ρωσίας, γεννήθηκε ένα τυφλό κοριτσάκι.           

Το λέγανε Ματρώνα. 

     Κάποια παιδιά την κορόιδευαν. Μια μέρα, 

για να δουν τι θα κάνει, την έσπρωξαν            

σ’ έναν λάκκο. Άυτή δεν απογοητεύτηκε! 

Προσευχήθηκε στον Θεό και τους αγίους, 

ώστε να βοηθήσουν τους μικρούς της φίλους. 

     Κάποτε ο Θεός της επέτρεψε να δει για μια 

στιγμή τον κόσμο. Άπ’ όλα τα πράγματα που 

είδε, περισσότερο της άρεσαν τα λουλούδια!  

     ΄Οταν έγινε δεκαεπτά χρονών, έμεινε παράλυτη στα πόδια. Παρόλα               

αυτά, η Άγία Ματρώνα συνέχισε να προσεύχεται για όλο τον κόσμο και 

να κάνει θαύματα. Άγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, ήταν φίλη τους και 

τους βοηθούσε στις δύσκολες στιγμές τους.    

(Ιωάννα Σκαρλάτου, Ματρώνα: η τυφλή αγία, διασκευή) 

1. Μπαίνουμε στη θέση της Ματρώνας. 

Παιχνίδι «Ακουμπώ και μυρίζομαι» 

Εικ.46 
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       4. Ενώνουμε τα κομμάτια της εικόνας (σελ.83). 

  

  

Αγία μου Ματρώνα, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. Γράφω μια προσευχή για τον φίλο ή τη φίλη μου. 

Εικ.49 

Εικ.47 Εικ.48 

2. Συζητούμε. 

α) Τι κάνουν τα παιδιά, που πειράζουν τα άλλα;                                      

β) Πώς νιώθουν τα παιδιά, που τα πειράζουν;                                                              

γ) Τι κάνεις, όταν κάποιος σε πειράζει; 
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Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται 

Ο Γιάννης έσπασε το πόδι του. Μένει μόνος στο σπίτι με τη γιαγιά του.            

Ο πατέρας του δουλεύει κι η μητέρα του είναι στο νοσοκομείο, επειδή 

γέννησε.  

     Ποιος θα βοηθήσει τον Γιάννη; Ποιος θα του κρατήσει συντροφιά;             

Μα, φυσικά, οι φίλοι του σχολείου: 

 

 

 

Ο Φώτης ανάλαβε τη φροντίδα για τα φάρμακα. 

Η Ισμήνη λέει ιστορίες για τον Ιησού. 

Ο Λεωνίδας φέρνει λιχουδιές για να μη λιγουρεύεται. 

Ο Οδυσσέας του φτιάχνει όμορφα σχέδια σαν όνειρο. 

Η Σοφία προσπαθεί να του συγυρίσει το σπίτι. 

     Κι όλοι μαζί κάνουν μια ξεχωριστή συντροφιά ακόμα και στον πόνο.              

Ο Γιάννης ξέχασε, ήδη, το σπασμένο του πόδι, γιατί πήρε το καλύτερο 

φάρμακο… την αγάπη των φίλων του. 

Ελένη Χατζημιχαήλ 



 

 
73 

1. Συζητούμε:   

Τι πρόσφεραν οι φίλοι και οι φίλες στον Γιάννη σε μια δύσκολή του 

στιγμή; 

2. Γράφουμε τη λέξη που σχηματίζεται κάθετα στο κείμενο. 

_ _ _ _ _ 

3. Ενώνουμε το όνομα με αυτό που ταιριάζει. 

Φώτης   • 

Ισμήνη   • 

Λεωνίδας   • 

Οδυσσέας   • 

Σοφία   • 

•   ιστορίες 

•   λιχουδιές 

•   φροντίδα 

•   συγύρισμα 

•   όμορφα σχέδια 

4. Ο Γιάννης ευχαριστεί τους φίλους και τις φίλες του. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

Γιάννης 
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Ο ΄Αγιος Νεκτάριος, ο φίλος και δάσκαλος 

Ο Άναστάσιος γεννήθηκε από φτωχούς γονείς, που   

αγαπούσαν πολύ τον Χριστό.  

     ΄Οταν μεγάλωσε, έγινε δάσκαλος. Άγαπούσε τους 

μαθητές του σαν φίλους. Συνεχώς τους συμβούλευε 

και τους μιλούσε για τον Χριστό. 

     Άργότερα, ο Άναστάσιος έγινε ιερέας κι ονομάστηκε 

Νεκτάριος. Μετά έγινε διευθυντής σ’ ένα σχολείο. 

΄Ηταν πολύ ταπεινός και υπομονετικός κι έτσι γινόταν 

καλό παράδειγμα για τους μαθητές του. 

     Μια μέρα, οδήγησαν στο γραφείο του κάποιους μαθητές, που               

τσακώνονταν. Έπειδή δεν άκουσαν τις συμβουλές του, αποφάσισε να  

μείνει νηστικός και να προσεύχεται γι’ αυτούς, μέχρι να φιλιώσουν. 

     Ο ΄Άγιος Νεκτάριος πέρασε το τέλος της ζωής του σε ένα μοναστήρι 

στην Άίγινα. Έκεί, προσευχόταν για όλους.                       (Κατερίνα Τσιμούρη) 

Με αγαπούν και μαθαίνω:                             

Οι δάσκαλοί μου 

1. Βάζουμε σε σειρά τις λέξεις, για να δείξουμε την πορεία της ζωής 

του Αγίου Νεκταρίου. 

ιερέας δάσκαλος 
άγιος διευθυντής 

1 
………………………………………………………….. 

3 
……………………………………………………….… 

2 
………………………………………………………….. 

4 
………………………………………………………….. 

Εικ.50 
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  2. Βάζουμε σε σειρά τις εικόνες από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. 

Εικ.51  Εικ.52  

Εικ.53  Εικ.54 

  3. Χρωματίζουμε τον Άγιο Νεκτάριο. 

Εικ.55 
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ΣΤΟΝ   ΔΑΣΚΑΛΟ 

Έσύ με δίδαξες,  

πώς να μιλάω, 

πώς να διαβάζω,  

πώς να μετρώ,  

εσύ με έμαθες  

να αγαπάω 

και τον Χριστό 

ναχ’ οδηγό. 

Κοντά σου γνώρισα  

το φως στ’ αλήθεια 

κοντά σου βρήκα  

ό,τι καλό, 

αγάπη μ’ έμαθες  

να ’χω στα στήθια, 

σοφέ μου δάσκαλε,  

σ’ ευχαριστώ! 

Άθως Χατζηματθαίου 

Με αγαπούν και μαθαίνω:                                   

Οι δάσκαλοί μου 
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 2. Συζητούμε:  

Πώς οι εκπαιδευτικοί δείχνουν την αγάπη τους προς τα παιδιά; 

  4. Γράφουμε ένα μήνυμα προς τον δάσκαλο ή τη δασκάλα μας, για να 

του/της πούμε τι θα θέλαμε από εκείνον/εκείνη. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

  5. Φτιάχνουμε τον σελιδοδείκτη του Αγίου Νεκταρίου   

(παράρτημα, σελ. 83). 

1. Υπογραμμίζουμε τέσσερα πράγματα στο ποίημα: 

Τι μας μαθαίνουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας; 

 3. Παίρνουμε ρόλους. Ζωντανεύουμε τις πιο κάτω σκηνές με τη  

δασκάλα ή τον δάσκαλο και τα παιδιά στην τάξη. 

Α Β 
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Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ 

O Χριστός πηγαίνει προς τη Γαλιλαία. Μαζί του είναι και τέσσερις μαθητές 

του. Στον δρόμο συναντούν τον Φίλιππο κι ο Χριστός του λέει: 

«Άκολούθησέ με». 

     Τότε, ο Φίλιππος πηγαίνει στον φίλο του Ναθαναήλ και του ανακοινώ-

νει: «Βρήκαμε τον Ιησού, που περιμέναμε τόσα χρόνια!». ΄Έτσι, μοιράζεται 

τη χαρά που είχε μέσα του με τον φίλο του.  

    Ο Ναθαναήλ συναντά τον Χριστό, μιλά μαζί του και γίνεται μαθητής 

του. Άπό τότε οι δύο φίλοι, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, δεν χωρίστηκαν 

ποτέ από τον δάσκαλό τους.                                                                   (Ιωάννης, 1) 

Μοιράζομαι τη χαρά:                                                  

Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου 

Εικ.56 
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  2. Κυκλώνουμε τη σωστή απάντηση.  

 Από πού φαίνεται ότι ο Φίλιππος αγαπούσε τον Ναθαναήλ; 

α) Τον βοήθησε να βρει το χαμένο του πρόβατο. 

β) Του γνώρισε τον Χριστό, για να γίνει κι αυτός μαθητής του. 

 Πώς μπορεί να ένιωσε ο Ναθαναήλ με την πράξη του φίλου του; 

α) Χαρούμενος 

β) Άνήσυχος 

  1. Ο Χριστός συναντά τους δύο φίλους. Γράφουμε τα ονόματα των 

προσώπων της ιστορίας. 

3. Γράφουμε με κεφαλαία γράμματα τα λόγια του Χριστού προς τον 

Φίλιππο. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Χριστός 

____________ _______________ και 

____________ ____________ ________________και , 
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Προσευχή για τα παιδιά της τάξης μας 

Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ,                                                                 

για τους φίλους μου.                                                  

΄Ολοι έχουν να μου προσφέρουν                                        

κάτι μοναδικό.                                                                          

Κι όλοι μαζί,                                                                         

σου προσφέρουμε                                      

την καρδιά μας. 

1. ΄Ολοι μαζί πετυχαίνουμε πολλά. Ενώνουμε την κάθε λέξη με την 

εικόνα που ταιριάζει. 

συνεργασία παρέα ομαδικότητα 
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3. Βρίσκουμε τη συμβουλή που μας δίνουν τα παιδιά. 

ΝΑ ! 

4. Γράφουμε τα ονόματα των φίλων μας. 

2. Γράφουμε μια προσευχή για τα παιδιά της τάξης μας. 

Χριστέ μου,…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Α Σ Π Γ Α Α 
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Η Αγία Ματρώνα, φίλη με όλους· εργασία 4, σελ.71 

Άγιος Νεκτάριος, ο φίλος και δάσκαλος· εργασία 5, σελ.77 
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Πηγές εικονιστικού υλικού 

0 

Το εικονιστικό υλικό του βιβλίου, που δεν είναι αριθμημένο, ανήκει στο αρχείο της Υπηρεσίας            
Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΄Οσες φωτογραφίες έχουν το 
διακριτικό (*) ανήκουν σε μητροπόλεις και στο φωτογραφικό αρχείο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 

Εικ. 1, σελ. 11: Σταυρός Αγιασμού, Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου. 

Εικ. 2, σελ. 11: Καλλιμασιά, Ο Αγιασμός των σχολείων της ενορίας μας (2011, Σεπτέμβριος 8). 

Ανάκληση Απρίλιος 9, 2012 από http://kallimasia.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html 

Εικ. 3, σελ. 14: Η ΄Υψωση του Τιμίου Σταυρού, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Παντε-

λεήμονος Αχερά. 

Εικ. 4, σελ. 16: Συλλογή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΄Εργο του μαθητή Πανίκου Καϊλή 

(Στ΄ 2),  Το Πάσχα, Δημοτικό Μενεού 1988 - 1989.  

Εικ. 5, σελ. 17: Ο ΄Αγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, τοιχογραφία Παναγίας Παντάνασσας 

Καθολικής, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 6, σελ. 18: Χριστός Ευλογών, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου.  

Εικ. 7, σελ. 19: Ιακώβου, Α. (2008). ΄Ήταν κάποτε παιδιά. Ο Γέρων Παΐσιος (σελ. 20). Αθήνα: ΄Αθως 

- Παιδικά. Εικονογράφηση: Χριστίνα Παπαθέου-Δουληγέρη. 

Εικ. 8*, 9* σελ. 20: Η Γέννηση της Θεοτόκου, Τα εισόδια της Θεοτόκου, τοιχογραφίες ιερού 

ναού Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 10, σελ. 20: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, φορητή εικόνα, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρ-

φου. 

Εικ. 11*, σελ. 20 και 12*, 14*, 15*, σελ. 22: Η Γέννηση του Χριστού, Η Υπαπαντή, Η Αποκαθήλωση, 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, τοιχογραφίες ιερού ναού Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο Ιεράς Μη-

τρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 13, σελ. 22: Ιορδανοπούλου, Κ. (2009). Ο Θεός στη ζωή μας. Ή ζωή του Χριστού για παιδιά 
(σελ. 54). Αθήνα. Εικονογράφηση: Αικατερίνη Σ. Σιάκκα. 

Εικ. 16, 17, 18, 19, σελ.23:  Παναγία, Παναγία ένθρονος με δωρητές, Παναγία Οδηγήτρια, Παναγία 
΄Ενθρονος, φορητές εικόνες, Αρχείο Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου Γ΄. 

Εικ. 20, σελ. 28: Ο Ιησούς και τα παιδιά, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Κύκκου. 

Εικ. 21, σελ. 28: Ο Ιησούς και τα παιδιά, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου (επαν. εικ. σελ 66). 

Εικ. 22, σελ. 31: Πετρίδης, Ι (επιμ.) (2007). The Art Book (σελ. 250). (μτφρ. Α. Μπίκος). Αθήνα: 
Γνώση.  

Εικ. 23, σελ. 32: Watts, M. (2003). Εικονογραφημένη Βίβλος για παιδιά. Ή Απόδραση (σελ.135).    
Λευκωσία: Power Publishing. Εικονογράφηση: Helen Cann.  

Εικ. 24, σελ. 34: Παλιάκη - Μπόκια, Μ. και Παλιάκη - Ιεραπετρίτη, Ε. (2009). Γιορτάζω -
Τραγουδώ - Παίζω - Δημιουργώ, 3 (σελ. 40). Αθήνα: ΄Αθως - Παιδικά. Εικονογράφηση: Αγγε-
λική Δελεχά, Βάσια Μαγαράκη. 

Εικ. 25α, σελ. 36: Ιορδανοπούλου, Κ. (2009). Ο Θεός στη ζωή μας. Ή ζωή του Χριστού για παιδιά 

(σελ. 129). Αθήνα. Εικονογράφηση: Αικατερίνη Σ. Σιάκκα. 

Εικ. 25β, σελ. 37: Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, (2009). Τα 
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δικά τους δικαιώματα είναι η δική σου υποχρέωση. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να του εξα-

σφαλίζουν την αναγκαία για την ευημερία του προστασία (΄Αρθρα 19, 20, 33). Σειρά εκδό-

σεων Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Εικ. 26*, 27*, σελ. 47: Η Γέννηση του Χριστού, Η Υπαπαντή, τοιχογραφίες ιερού ναού Παναγίας 

Ασίνου, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 28, σελ. 47: Η Φυγή στην Αίγυπτο, τοιχογραφία Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Αρχείο Μο-

νής.  

Εικ. 29, σελ. 40: Μοναχός Εφραίμ-Λυκούργος Μαρκούδης, (1998). Παιδικό γεροντικό (σσ.16 - 

20). Αθήνα: Χρυσοπηγή. Εικονογράφος: Γιώργος Μπόζας.  

Εικ. 30*, 31*, σελ. 41: ΄Αγιος Γεώργιος, ΄Αγιος Μάμας, τοιχογραφίες ιερού ναού Σταυρού Αγια-

σμάτι, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 32-35, σελ. 42: Μιχαηλίδου - Καδή, Μ. (2011). Το χαμόγελο της Σεμέλης. Λευκωσία: Πολιτιστι-

κό ΄Ιδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Εικονογράφος: Constanze von Kitzing. 

Εικ. 36, σελ. 43: Los animals. Ανάκληση Ιούνιος 2, 2011 από http://www-18quieroeducar-

com.wikispaces.com.  

Εικ. 37 (37α, 37β, 37γ, 37δ), σελ. 52: ΄Αγιος Σπυρίδωνας, Γιώργος Πέτρου. 

Εικ. 38 (38α, 38β), σελ. 56: Η Γέννηση του Χριστού, Γιώργος Πέτρου. 

Εικ. 39, σελ. 61: ΠΥΡΓΟΣ NEWS, Πότε γεννήθηκε ο Χριστός και… πέντε πράγματα που 

(μάλλον) δεν ξέρατε για τα Χριστούγεννα!(2010, Δεκέμβριος 26). Ανάκληση Μάιος 11, 2012 

από http://pyrgos-news.blogspot.com/2010/12/blog-post_525.html 

Εικ. 40, σελ. 63: Η Γέννηση του Χριστού, Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. 

Εικ. 41*, σελ. 63: Η Γέννηση του Χριστού, τοιχογραφία ιερού ναού Σταυρού Αγιασμάτι, Αρχείο 

Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. 

Εικ. 43, σελ 66: Εικονολογικές μελέτες (2012, Ιανουάριος 2). Ανάκληση Μάιος 7, 2012 από                                                                                           

http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 

Εικ. 44, σελ. 67: Ο Χριστός, ψηφιδωτό, Λαζαρής Αργυρού. 

Εικ. 46, σελ. 70: Αγία Ματρώνα, φορητή εικόνα Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αχερά. 

Εικ. 47, 48, σελ. 71: Thomas, P. (2000). Σταμάτα να με πειράζεις: Μια πρώτη ματιά στα σχολικά 

πειράγματα. Αθήνα: Modern Times. Εικονογράφος: Lesley Harker. 

Εικ. 49, σελ. 71: Σκαρλάτου, Ι. (2008). Ματρώνα, η τυφλή αγία από τη Ρωσία: Το ομορφότερο 

λουλούδι του κόσμου (σελ. 27). Αθήνα: Ακρίτας - Παιδικά. Εικονογράφος: Μαρία Λυκουρο-

πούλου. 

Εικ. 50, σελ. 74: ΄Αγιος Νεκτάριος, φορητή εικόνα Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αχερά.  

Εικ. 51-54, σελ. 75: Τσιμούρη, Κ. (2008). ΄Αγιος Νεκτάριος, ο Σύγχρονος ΄Αγιος της υπομονής και 
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