WWW.KINDYKIDS.GR
Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται… παιχνίδι!

“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”

Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.

Ο Λάζαρος είναι φίλος του Ιησού.

Αρρώστησε και μέχρι να πάει να τον δει,
ο Λάζαρος ήταν ήδη νεκρός 4 ημέρες.

Ο Ιησούς έφτασε και βρήκε τι αδερφές
του Λάζαρου Μάρθα και Μαρία να
κλαίνε απαρηγόρητες. Τότε είπε ο Ιησούς:
«Λάζαρε, δεύρο έξω»

Ο Λάζαρος αναστήθηκε και βγήκε από
το μνήμα περπατώντας.

Πολλοί τότε πίστεψαν στο Χριστό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ο Ιησούς φτάνει στα Ιεροσόλυμα
με τους μαθητές του για να
γιορτάσουν το Πάσχα των
Ισραηλιτών
(δηλ. Το πέρασμά τους από την
Αίγυπτο μέσω της Ερυθράς
θάλασσας στην ελευθερία για
την Παλαιστίνη)
Οι άνθρωποι τον υποδέχονται σαν
βασιλιά και απλώνουν βάγια
(κλαδιά φοινικιάς), πανωφόρια
και κλαδιά ελιάς για να
περάσει.
«Ωσαννά! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν
ονόματι Κυρίου» φώναζε το πλήθος.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ο Χριστός
πείνασε και
βρήκε στο δρόμο
του μια συκιά.
Επειδή δε βρήκε
καρπούς, τη
διέταξε να
ξεραθεί, έτσι μας
διδάσκει ότι
πρέπει να
προσπαθούμε
να έχουμε
καλούς καρπούς,
τις αρετές.
Η ξηρή συκιά

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 10 ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Ήταν 10 παρθένες και περίμεναν το Χριστό.
Οι 5 ήταν «φρόνιμες» και ετοιμάστηκαν από
νωρίς και περίμεναν το Χριστό
( το Νυμφίο). Για το λόγο αυτό
είχαν και τις λυχνίες τους γεμάτες με λάδι
Οι 5 «μωρές» παρθένες δηλαδή αυτές που
δεν σκεφτόταν σωστά δεν ετοιμάστηκαν
έγκαιρα κι έτσι έχασαν το γάμο και δεν
συνάντησαν το Χριστό.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ο Ιησούς βρισκόταν σε ένα σπίτι
και τότε εμφανίστηκε μια πολύ
αμαρτωλή γυναίκα που όλοι ήθελαν
να τη διώξουν,
αλλά ο Ιησούς την άφησε
και του έπλυνε τα πόδια με τα
δάκρυα της και τα
άλειψε με μύρο.
Ο Χριστός συγχώρησε τις αμαρτίες
της γυναίκας

Τη Μεγάλη Τρίτη στην Εκκλησία ψάλουμε το τροπάριο της Κασσιανής, που μιλάει για την
αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Πολλοί μπερδεύουν την Κασσιανή με την αμαρτωλή γυναίκα αλλά
η Κασσιανή ήταν μια πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη γυναίκα.
Μάλιστα έφτασε να είναι υποψήφια νύφη για τον Αυτοκράτορα. Εκείνος τότε για να δει αν
είναι κατάλληλη η Κασσιανή να γίνει γυναίκα του της είπε:
«Από τη γυναίκα ήρθε στον κόσμο το μεγαλύτερο κακό.» εννοώντας την Εύα που έδωσε το μήλο
στον Αδάμ.
Τότε η Κασσιανή του απάντησε:
«Ναι, αλλά από τη γυναίκα ήρθε στον κόσμο και το μεγαλύτερο καλό» εννοώντας την Παναγία
που γέννησε τον Χριστό.
Ο Αυτοκράτορας τότε θεώρησε ότι η Κασσιανή ήταν πολύ έξυπνη για να γίνει γυναίκα του και
παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο Χριστός και οι μαθητές του
συγκεντρώνονται σε ένα σπίτι.
Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των
μαθητών του και ένας από τους
μαθητές του ο Πέτρος θυμώνει.
Ο Ιησούς όμως έτσι τους διδάσκει την
ταπείνωση

