
 

   

΄Όμορφος κόσμος 
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Η Γη, το μεγάλο μας σπίτι 

                           Η δημιουργία του κόσμου 

Ο κόσμος  που  ζούμε  είναι ένα  πραγματικό στολίδι.   

Πριν πολλά χρόνια, όμως, αυτός ο κόσμος δεν υπήρχε.  

Ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον κόσμο  από  τη  μεγάλη  του  αγάπη. 

Για να τον φτιάξει, χρειάστηκε έξι μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

που η Αγία Γραφή τα ονομάζει «ημέρες». 

Την πρώτη μέρα ο Θεός χώρισε το σκοτάδι από το φως                                

κι έκανε την η _ _ _ _ και τη ν _ _ _ _. 

Τη δεύτερη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον καταγάλανο ο _ _ _ _ _. 

Την  τρίτη  μέρα  δημιούργησε  την  ξ _ _ _,  τις  θ _ _ _ _ _ _ _,  τις                    

λ _ _ _ _ _ και τα π _ _ _ _ _ _. Η γη γέμισε με πράσινο χ _ _ _ _ _ _,                      

με πολλά φυτά και με δ _ _ _ _ _, που έκαναν ωραία φρούτα. 

Την τέταρτη μέρα ο Θεός δημιούργησε τον ή _ _ _, τη σ _ _ _ _ _  και 

τα α _ _ _ _ _ _ , για να φωτίζουν τον ουρανό. 

Την πέμπτη μέρα ο Θεός έφτιαξε όλα τα ψ _ _ _ _ και τα π _ _ _ _ _.  

Την έκτη μέρα γέμισε τη γη με όλα τα ζ _ _ που ζουν στην ξηρά. Αυτή 

την ημέρα ο Θεός δημιούργησε και τον ά _ _ _ _ _ _. 

Χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος για τα όμορφα έργα του, την 

έβδομη μέρα ξεκουράστηκε.                                                                             (Γένεση, 1) 
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1. Επιλέγουμε τη λέξη που ταιριάζει σε καθένα γράμμα του κειμένου, 
για να μάθουμε πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο.  

2. Μελετούμε το κείμενο και εντοπίζουμε τι άλλο δημιούργησε ο Θεός 
την καθεμιά από τις πιο κάτω μέρες. Σχεδιάζουμε κάτι από αυτά 
στο διπλανό κουτί. 

4η Μέρα 

Γ 

5η Μέρα 

Δ 
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3. Συμπληρώνουμε την πιο κάτω ακροστιχίδα, για να μάθουμε με ποιο 
υλικό έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Διαβάζουμε τα χρωματισμένα    
κουτάκια. 

ΌΔΗΓΙΕΣ: 

1. Το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού. 

2. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον άντρα και τη … 

3. Τα έφτιαξε ο Θεός την τέταρτη μέρα της Δημιουργίας, για να φωτί-

ζουν τη νύχτα. 

4. Δημιουργήθηκαν μαζί με τα ψάρια την πέμπτη μέρα της Δημιουργίας. 

5. Τον έφτιαξε ο Θεός, για να φωτίζει την ημέρα. 



 

  

Μικροί δημιουργοί 

Από τη Β΄ τάξη του σχολείου μου ακούγεται τις τελευταίες μέρες                    

φασαρία. Τα παιδιά, μαζί με τη δασκάλα τους, κατασκευάζουν                       

συνεχώς διάφορα πράγματα. ΄Έδωσαν και στην εβδομάδα ένα                               

παράξενο όνομα. «Έβδομάδα δημιουργικότητας» την ονόμασαν. Κάποια 

παιδιά ζωγραφίζουν σε μεγάλα χαρτόνια, ενώ κάποια άλλα παίρνουν 

στα χέρια τους τον πηλό και του δίνουν σχήμα. Μια μικρή ομάδα                      

σκαλίζει στον κήπο του σχολείου, για να φυτέψει μικρά δεντράκια.                 

Μάλιστα, αποφάσισαν να τα ποτίζουν καθημερινά, μέχρι να μεγαλώ-

σουν.  

     Τρία παιδιά, που ξεχωρίζουν στη ζωγραφική, ανέλαβαν να ζωγραφί-

σουν σ’ έναν μεγάλο τοίχο του σχολείου τον όμορφό μας κόσμο.                   

Ο Ιωσήφ με μαεστρία βάζει τις τελευταίες του κίτρινες πινελιές στον             

λαμπερό ήλιο. Η Μπιάνκα προσθέτει έντονα χρώματα στα άνθη των 

λουλουδιών κι η ΄Αννα χαϊδεύει τη χαίτη του λιονταριού, που ζωγράφισε 

πριν από λίγο. ΄Ολα τα παιδιά φαίνονται χαρούμενα. Έίναι ευχαριστημέ-

να και ικανοποιημένα από τα έργα τους. Κι η δασκάλα τους, με το χαμό-

γελο στα χείλη, τους φωνάζει: «Μπράβο, μικροί μου δημιουργοί!              

Κάντε ένα διάλειμμα να ξεκουραστείτε και συνεχίζουμε με παιχνίδι στο    

γήπεδο».  

ΧΑΡΑ ΑΠΌΓΌΗΤΕΥΣΗ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΙΚΑΝΌΠΌΙΗΣΗ 

ΛΥΠΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ 

1. Χρωματίζουμε τα συναισθήματα που ένιωσαν τα παιδιά, όταν             
τελείωσαν τα έργα τους.  
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Εργασία 
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2. Συζητούμε στην τάξη τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στη 

δημιουργία του κόσμου από τον Θεό και σ’ αυτή των μαθητών.              

Το πιο κάτω μοτίβο της δημιουργίας θα μας βοηθήσει.  

4. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα και συμπληρώνουμε την κατάλλη-

λη λέξη, για να δώσουμε απάντηση στο αίνιγμα.  

Αγάπη Προσφορά Ξεκούραση 

5. Φτιάχνουμε τη δική μας δημιουργία. Ζωγραφίζουμε τον δικό μας 

όμορφο κόσμο, όπως τον θέλουμε να είναι.  

Το αίνιγμα 
Ρωτούν ξαναρωτούν 

τα παιδιά ρωτούν 

το αίνιγμα να βρουν 

και να πουν, να πουν. 

Ποιος τον κόσμο έπλασε  

κι ομορφιές τον γέμισε; 

Ποιος τον ήλιο, ποιος; 

Ο καλός _ _ _ _ 

Ρωτούν ξαναρωτούν 

τα παιδιά ρωτούν   

το αίνιγμα να βρουν 

και να πουν, να πουν. 

Ποιος μας χάρισε το φως 

κι έλαμψε ο ουρανός; 

Ποιος τ’ αστέρια, ποιος; 

Ο καλός _ _ _ _ 

Θεοκλής Κουγιάλης 

3. Γράφουμε όλα όσα δημιούργησαν τα παιδιά στην «Εβδομάδα           

δημιουργικότητας»: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………...  


