ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α’ ΤΑΞΗΣ
Θεματική Ενότητα: Γιορτάζουμε το Πάσχα

Αγαπητοί μου γονείς και παιδιά,
Επειδή πλησιάζουν οι Άγιες μέρες του Πάσχα και αφού οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν μας
εμποδίζουν από τη φυσική παρουσία μας στην τάξη για να συζητήσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης
Εβδομάδας, θεώρησα χρήσιμο τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μεγάλη αυτή γιορτή της
Χριστιανοσύνης. Γι’ αυτό σας αναρτώ την ενότητα «Γιορτάζουμε το Πάσχα» από το βιβλίο των
Θρησκευτικών τους (Η χαρά της Ζωής Μέρος Β’ ), αφού τα βιβλία τους είναι στις σχολικές τάξεις
για να μπορέσουν τα παιδιά να μελετήσουν και να εργαστούν.
Μία φορά την εβδομάδα και για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, θ’ αναρτώ τις σελίδες του βιβλίου και
θα σας αναφέρω ποιες ασκήσεις μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Μπορείτε να διαβάζετε μαζί με τα
παιδιά σας το κείμενο (αν δυσκολεύονται) και στη συνέχεια τα παιδιά να εργάζονται μόνα τους στις
ασκήσεις. Για να απαντήσουν στις εργασίες, μπορείτε είτε να εκτυπώνετε τις σελίδες (μαυρόασπρα),
αν έχετε εκτυπωτή, είτε τα παιδιά να γράφουν τις απαντήσεις τους σ’ ένα πρόχειρο τετράδιο.
Να τονιστεί ότι επειδή υπό κανονικές συνθήκες τις σελίδες αυτές θα τις κάναμε στην τάξη και δεν
θα τις ανέθετα για το σπίτι, μην αχωθείτε και μην πιέσετε τα παιδιά. Ας κάνουν αυτά που μπορούν
και ας παραλείψουν αυτά που τους δυσκολεύουν. Γνωρίζω ότι έχουν εργασίες στα Ελληνικά και στα
Μαθηματικά και δεν είχα πρόθεση να επιφορτώσω τα παιδιά με επιπλέον κατ’ οίκον εργασία. Όμως
θεωρώ εξίσου πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν τι γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αυτές τις
Άγιες μέρες, γι’ αυτό και βάζω εργασία στο μάθημα αυτό.

Προγραμματισμός Εργασίας για την εβδομάδα 6-12/4/20


Διδακτική Ενότητα 1: O Χριστός φτάνει στα Ιεροσόλυμα (σελ.28-30)
Εργασίες 1-4 σελ. 28-29, όχι οι εργασίες 5-6 σελ.30



Διδακτική Ενότητα 2: Στο Όρος των Ελαιών- Ο Πόντιος Πιλάτος δικάζει τον Χριστό
(σελ.31-33)
Εργασίες 1-3 σελ. 32-33, όχι οι εργασίες 1-3 σελ. 31-32

Σας ευχαριστώ πολύ και να έχετε μια ευχάριστη, ξεκούραστη και δημιουργική εβδομάδα! Να
προσέχετε!!!!

