
Γεια σας αγαπημένα μας παιδάκια !!!  

Θέλω να σας πω ένα μυστικό! 

  

Αυτή την Κυριακή, την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζει το πιο 

αγαπημένο για όλους μας, πρόσωπο ,η μαμά μας!!  

Τι θα λέγατε να μιλήσουμε γι αυτό; Πόσοι τραγουδιστές, πόσοι καλλιτέχνες 

δεν έχουν εμπνευστεί από την «μάνα», πόσοι ζωγράφοι δεν την έχουν  

σχεδιάσει στους πίνακές τους ! Ένας απ’ αυτούς είναι και ο  Αυστριακός 

Gustav Klimt. Ένας ζωγράφος που θεωρήθηκε από τους καλύτερους σ’ αυτό 

το θέμα. Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακά του που έχει τον τίτλο: 

 

«Μητέρα και παιδί». 

 

 

 



Παρατηρούμε τον πίνακα και μιλάμε για αυτόν με την  μαμά μας. 

 

 

Μοιάζει αυτή η μαμά με την δική μας; 

Περιγράφουμε  την δική μας μαμά. 

Τι μας προσφέρει η μαμά ; 

Τι προσφέρουμε εμείς στη μαμά μας; 

Τι νοιώθουμε - πως αισθανόμαστε όταν είμαστε στην αγκαλιά  της μαμάς 
μας ; 

Πότε και γιατί γίνεται αυτό ; 

 

Θες να δώσεις έναν δικό σου τίτλο στον πίνακα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρωματίζουμε(αφού το εκτυπώσουμε) το παρακάτω έργο και το 
υπογράφουμε 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αινίγματα με πίνακες Ζωγραφικής 

 

Παρατηρήστε προσεκτικά τους πίνακες,  περιγράψτε τους και συζητήστε 
τους  με τους γονείς σας .Στη συνέχεια απαντήστε στα αινίγματα: 

 

 

 «Ποιον πίνακα μας περιγράφει το ποίημα ». 

 

Ποιος πίνακας είναι; 

 

Βλέπει τον κόσμο από ψηλά 

προστατευμένο σε μια ζεστή αγκαλιά. 

Κοιτά και ρωτά κι εκείνη με υπομονή του απαντά! 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιος πίνακας είναι; 

Τη δίψα του σβήνει με μια γουλιά 

γιατί εκείνη ξέρει τι θέλει, τι ζητά. 

Χωρίς λόγια πολλά, 

γιατί όλα είναι κρυμμένα σε μια ματιά! 

 

 

 

Είμαι σίγουρη ότι απάντησες σωστά!! Μπράβο που τα κατάφερες!!! 

 

 

 

Στη συνέχεια διάλεξε ποιος πίνακας από τους παραπάνω σου αρέσει πιο 

πολύ, ζωγράφισέ τον με τον δικό σου μοναδικό τρόπο στο παρακάτω 

καβαλέτο σαν μικρός ζωγράφος που είσαι, υπόγραψέ τον και χάρισέ τον 

στην πιο γλυκιά μανούλα του κόσμου ,στην δική σου μαμά!!! 

 

Και φυσικά μην ξεχάσεις μαζί με την ζωγραφιά σου να της χαρίσεις και τι 

άλλο !!! 

Το πιο γλυκό σου φιλί !!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Τι θα έλεγες να φτιάξεις στην μαμά σου με τα χεράκια σου μία κάρτα 

για να της ευχηθείς «χρόνια πολλά» ; 

Αρκεί να δεις το παρακάτω βίντεο και στη συνέχεια μπορείς να το κάνεις με 

μια μικρή βοήθεια από τον μπαμπά αυτή την φορά, και να την δώσεις σαν 

δώρο –έκπληξη στην μανούλα σου! Τι λες; 

(Εννοείται ότι το κρατάμε μυστικό από την μαμά!) 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΡΤΑΣ 

 

 

Και φυσικά όταν την ετοιμάσεις και της την χαρίσεις μην ξεχάσεις την πιο 

μεγάλη σου αγκαλιά!!! 

 

 

Ώρα για παραμύθι 

Μπορείς να καθίσεις αναπαυτικά με την μαμά σου και  να ακούσετε το 

παρακάτω καταπληκτικό παραμύθι της Debi Gliori. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kGD4UZNygupgKL9D7ZGog0_eXNzS4Y_c/view
https://drive.google.com/file/d/1hq3GoRpSCO9OJGKk75dIwVUiJ5q-aeWJ/view


Στη συνέχεια αν θες μπορείς να συζητήσεις με την μαμά σου:  

• Ποιοι είναι οι ήρωες του παραμυθιού; 

• Τι είναι αυτό που προβληματίζει το μικρό αλεπουδάκι; 

• Τι αισθάνεται ; 

• Τι του απαντάει κάθε φορά η μαμά αλεπού; 

• Εσύ πως αισθάνθηκες  μετά το τέλος του παραμυθιού; 

• Σου άρεσε το παραμύθι; 

• Αν θες ζωγράφισε τι σου άρεσε πιο πολύ. 

• Ποια είναι η μαγική λέξη που λέει η μαμά στο μικρό  της; 

• Γράψε την  ώστε να συμπληρωθεί ο τίτλος του βιβλίου. 

 

 

 

 



Και τώρα…. ώρα για παιχνίδι 

 Μπορείς να παίξεις  με το πάζλ του πίνακα του Gustav Klimt.  Είμαι σίγουρη 

ότι θα σου φανεί πολύ εύκολο. Καλή διασκέδαση! 

 

Παλζ 

 

Το αλφαβητάρι της μαμάς 

 

Χρόνια πολλά στη μαμά και πιο παιχνιδιάρικα … 

Πάτα το παρακάτω link… 

 

Χρόνια Πολλά Μαμά 

 

Ώρα για τραγούδι και χορό 

Πως θα τελειώσει μια γιορτή χωρίς τραγούδι και χορό; Πάτα στο παρακάτω 

link να ακούσεις το τραγούδι και να το χορέψεις με ποιον άλλον ; Φυσικά με 

την μαμά!!!  (και όχι μόνο) 

 Έτοιμοι; 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ!!! 

Η καλύτερη μαμά του κόσμου! 

 

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας τάξη την ερχόμενη Τρίτη και θα θέλαμε να έχετε μαζί σας για 

να μας το δείξετε ό,τι φτιάξατε για την μανούλα σας. Τι θα λέγατε να μαθαίνατε το παραπάνω 

τραγούδι για να της το τραγουδήσουμε! 

(Καλό θα ήταν να μπαίνατε στην τάξη μας γύρω από τις 12.20μμ έως τις 12.30μμ για να είναι πιο 

εύκολη η είσοδός σας) 

https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_7v6Vnhdp.puzzle
https://wordwall.net/resource/2041493
https://www.powtoon.com/c/dM9eRa7jqCC/1/m
https://drive.google.com/open?id=1B4Ge8YafrTZBDFbzBQgbesYojhGYnu7W
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