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Παράδοση – Πασχαλινά αυγά

2 ώρες

Τσεχική παράδοση της διακόσμησης των πασχαλινών αυγών

Παρουσίαση ορισμένων τεχνικών, πρακτική - διακόσμηση

Διαδίκτυο, αυγά, κουτάλι, κερί, ξυλάκια κεριού διαφόρων χρωμάτων, καρφίτσα με 
στρογγυλό κεφάλι, μολύβι

Βάλτε πληροφορίες σχετικά με την παράδοση, παρουσιάστε οδηγίες για την 
πρακτική, δώστε κάποια έμπνευση



Περιεχόμενα

Τεχνικές διακόσμησης πασχαλινών 
αυγών
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Πώς να ετοιμάσετε το δικό σας 
πασχαλινό αυγό

Μερικές εικόνες από το Πάσχα στην 
Τσεχία04
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Πασχαλινά αυγά, Pussywillow

I Εισαγωγή

C Επίλογος



Εισαγωγή



Εισαγωγή

• Τσέχικα σύμβολα του Πάσχα :
• Πασχαλινά αυγά (kraslice στα τσέχικα)
• Pussywillow (pomlázka στα τσέχικα)

• Στο εργαστήριό μας παρουσιάζουμε τη διακόσμηση των πασχαλινών 
αυγών και προσπαθούμε να διακοσμήσουμε τα αυγά μόνοι μας



Πασχαλινά αυγά -
kraslice

Τα κορίτσια διακοσμούν τα
πασχαλινά αυγά (kraslice) για
να τα δώσουν στα αγόρια τη
Δευτέρα του Πάσχα.



Pussywillow

Μια πασχαλινή "pomlázka" 
είναι ένα πλεγμένο ματσάκι 

από κλαδιά από φραγκοσυκιά. 
Τα αγόρια «χτυπάνε» τα πόδια 
των κοριτσιών με το ματσάκι τη 
Δευτέρα του Πάσχα συμβολικά.



Τεχνικές
1. Batik φυτών
2. Βαμμένα αυγά με 

περίγραμμα
3. Batik από κερί
4. Ανάγλυφο κεριού
5. Πασχαλινά αυγά 

ζωγραφισμένα με μελάνι
6. Διακόσμηση από άχυρο
7. Πασχαλινά αυγά 

διακοσμημένα με σύρμα
8. Ξύσιμο πασχαλινών αυγών
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Δραστηριότητα
30 λεπτά online, 1 ώρα offline

Διακόσμηση πασχαλινών αυγών

Διαφορετικές τεχνικές διακόσμησης

Πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυγά, κουτάλι, κεριά, καρφίτσα με στρογγυλό κεφάλι, 
στυλό

Κοιτάξτε τις διαφάνειες 12, 13, 14, 15 και προσπαθήστε να διακοσμήσετε τα αυγά 
σύμφωνα με τις οδηγίες

Online για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, offline για να την ολοκληρώσετε



Το δικό σας 
πασχαλινό αυγό;
Τεχνική ανάγλυφου κεριού

https://www.youtube.com/watch?v=Zpzuwm69OEc&feature=emb_logo


Πώς να φυσήξετε ένα αυγό

https://www.youtube.com/watch?v=K0YsJcy11Qg&t=1s


Πώς να ζωγραφίσετε με κερί

https://www.youtube.com/watch?v=ZzXTi_m78X4&embeds_euri=https%3A%2F%2Fhubblecontent.osi.office.net%2F&feature=emb_logo


Αναλυτικές οδηγίες

https://www.youtube.com/watch?v=ljQKnD06D_o&feature=emb_logo


Πάσχα στην 
Τσεχία



Επίλογος



Επίλογος
• Το εργαστήριο 

παρουσιάζει την 
πασχαλινή παράδοση 
της Τσεχίας, τη 
διακόσμηση των 
πασχαλινών αυγών.

• Οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία μπορούν να 
προσπαθήσουν να 
διακοσμήσουν τα αυγά 
με ανάγλυφο κερί.



Αναφορές
• Markova K. Πάσχα στην Πράγα & 5 πασχαλινά έθιμα της Τσεχίας. Travel2Prague (01.04.2021) 

https://www.travel2prague.cz/gr/blog-praga-kai-tsechia/pascha-stin-praga-5-paschalina-ethima-
tis-tsechias.html

• https://youtu.be/Zpzuwm69OEc
• https://youtu.be/K0YsJcy11Qg
• https://youtu.be/PK0DIACh0Mk
• https://youtu.be/ld7EVAUt0QQ
• https://youtu.be/LnLkdmQid4s
• https://youtu.be/rDTvaK_39jk
• https://youtu.be/ljQKnD06D_o
• https://youtu.be/S0AMwSzjOIc
• https://www.youtube.com/watch?v=4KAx9hM-zic
• https://youtu.be/7CLNPZ9clAQ
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Σας 
ευχαριστούμε!

www.cedacproject.eu @CEDACproject
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