


ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

εκπαιδευτικά φύλλα

Τι περιλαμβάνεται:
2 Φύλλα αναγνώρισης του Πασχαλινού
στοιχείου που δεν ταιριάζει
2 Φύλλα αναγνώρισης όμοιων
αντικειμένων
2 Φύλλα αντιστοίχησης μεταξύ αριθμών
και Πασχαλινών στοιχείων 
2 Φύλλα Πασχαλινής ιχνηλασίας
 7 Φύλλα αναγνώρισης μεγεθών
2 Φύλλα παζλ γραμμάτων
2 Φύλλα Πασχαλινής κατασκοπείας
2 Φύλλα με Πασχαλινό λαβύρινθο

Τι θα χρειαστείτε:
Χαρτί για την εκτύπωση
Ψαλίδι για το κόψιμο κάποιων σελίδων
με βάση τις οδηγίες που δίνονται
παρακάτω

 

Ποιο πασχαλινό στοιχείο δεν ταιριάζει; Εντόπισε το και κύκλωσε το.Ένωσε τα όμοια αυγουλάκια με μία γραμμή.

Σχεδίασε μια γραμμή για να ταιριάξεις τον αριθμό με το σωστόαριθμό των στοιχείων του Πάσχα.
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Βοήθησε το κάθε Πασχαλινό λαγουδάκι να φτάσει στο καλάθι με τα 
αυγά του, ακολουθώντας τη γραμμή.

Κατασκόπευσε τα Πασχαλινά αντικείμενα και κατέγραψε τα από 

κάτω με αριθμούς. 

Πασχαλινή κατασκοπείαΠασχαλινή κατασκοπεία
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Κόψε τις κάρτες κατά μήκος των γραμμών, ανακάτεψε τες και 
έπειτα προσπάθησε να φτιάξεις τα παζλ των γραμμάτων.
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Ποιο Πασχαλινό στοιχείο δεν ταιριάζει; Εντόπισε το και κύκλωσε το.



Ποιο Πασχαλινό στοιχείο δεν ταιριάζει; Εντόπισε το και κύκλωσε το.



Ένωσε τα όμοια αυγουλάκια με μία γραμμή.



Ένωσε τα όμοια αυγουλάκια με μία γραμμή.



Σχεδίασε μια γραμμή για να ταιριάξεις τον αριθμό με το σωστό
αριθμό των στοιχείων του Πάσχα.
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Σχεδίασε μια γραμμή για να ταιριάξεις τον αριθμό με το σωστό 
αριθμό των στοιχείων του Πάσχα.
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Βοήθησε το κάθε Πασχαλινό λαγουδάκι να φτάσει στο καλάθι με τα 
αυγά του, ακολουθώντας τη γραμμή.



Βοήθησε την κάθε πεταλούδα να φτάσει στο λουλούδι της, 
ακολουθώντας τη γραμμή.



Κόψε και βάλε τα στοιχεία στη σειρά ξεκινώντας από το πιο μικρό 
στο πιο μεγάλο.



Κόψε και βάλε τα στοιχεία στη σειρά ξεκινώντας από το πιο μεγάλο 
στο πιο μικρό.



Κόψε όλα τα αυγουλάκια και τοποθέτησε τα, ανάλογα με το 
μέγεθος τους, στον πίνακα που θα βρεις παρακάτω.



Κόψε όλα τα αυγουλάκια και τοποθέτησε τα, ανάλογα με το 
μέγεθος τους, στον πίνακα που θα βρεις παρακάτω.



Κόψε όλα τα αυγουλάκια και τοποθέτησε τα, ανάλογα με το 
μέγεθος τους, στον πίνακα που θα βρεις παρακάτω.



Κόψε όλα τα αυγουλάκια και τοποθέτησε τα, ανάλογα με το 
μέγεθος τους, στον πίνακα που θα βρεις παρακάτω.



Μικρά Μεσαία Μεγάλα
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Κόψε τις κάρτες κατά μήκος των γραμμών, ανακάτεψε τες και 
έπειτα προσπάθησε να φτιάξεις τα παζλ των γραμμάτων.
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Κόψε τις κάρτες κατά μήκος των γραμμών, ανακάτεψε τες και 
έπειτα προσπάθησε να φτιάξεις τα παζλ των γραμμάτων.
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Κατασκόπευσε τα Πασχαλινά αντικείμενα και κατέγραψε τα από 
κάτω με αριθμούς. 
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Κατασκόπευσε τα Πασχαλινά αντικείμενα και κατέγραψε τα από 
κάτω με αριθμούς. 
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Βοήθησε το λαγουδάκι να βρει το δρόμο του μέσα από τον 
λαβύρινθο για να φτάσει στα αυγά του Πάσχα στην άλλη πλευρά!



Βοήθησε το λαγουδάκι να βρει το δρόμο του μέσα από τον 
λαβύρινθο για να φτάσει στα αυγά του Πάσχα στην άλλη πλευρά!


