
 
 

 

Γεια σας παιδάκια τι κάνετε?Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά!!Πάμε να θυμηθούμε λίγο τι γίνεται την 

Άνοιξη?Για να δω τι θυμόμαστε?έρχονται τα πουλάκια,έχει ωραίο καιρό( συνήθως ΗΛΙΟ),φοράμε πιο 

ελαφριά ρούχα,βγαίνουμε πιο πολύ έξω(αν ήμασταν σχολείο θα παίζαμε στο προαύλιο μας για 

θυμηθείτε τα παιχνίδια μας <περνά περνά η μέλισσα ,η μικρή Ελένη,κυνηγητό,κρυφτό,ποδόσφαιρο, 

κτλ.>)πετάνε πολλά έντομα πεταλούδες,μέλισσες,έχουμε τη γιορτη των λουλουδιών <πρωτομαγιά> 

κτλ. 

 Με αφορμή λοιπόν την Πρωτομαγιά σας έχουμε δυο ποιήματα ,διαλέξτε όποιο θέλετε κ 

διαβάστε με τη βοήθεια ενός μεγάλου το ποίημα , συζητήστε τι λέει κ ζωγράφισε ότι σου 

αρέσει από το ποίημα 
 
 

1) Ο Μάης 
Ένα πράσινο βιβλίο 

γράφει ο Μάης για παιδιά. 
Οι τελείες του είν’κεράσια, 
κι είν’οι λέξεις του κλαδιά. 

Και το αγέρι το μοιράζει 
σε περιβόλια και σ’ αυλές 

Σκιές οι εικόνες τρεμουλιάζουν 
στις σελίδες τις χρυσές. 

Ένα πράσινο βιβλίο 
-άνθη, φύλλα κι ευωδιά – 

γράφει ο Μάης και ξαναγράφει 
για παιδιά. 

Ρένα Καρθαίου 

 

 



 

Μάης 

Σ’ ένα στέφανο του Μάη 

Όλη η άνοιξη χωράει. 

Κύκλους, κύκλους τα λουλούδια, 

οι χοροί και τα τραγούδια. 

στα χρυσά του ήλιου καφάσια 

ωριμάζουν τα κεράσια. 

Πέρα ως πέρα φως απλώνει 

γλάστρα ανθίζει στο μπαλκόνι. 

Είναι ο Μάης δίχως ταίρι 

ένα ολάνθιστο παρτέρι. 

Σ’ ένα στέφανο του Μάη 

Όλη η άνοιξη χωράει. 
 

Ρένα Καρθαίου 

 

 

 



 

 

Πρωτομαγιά ονομάζεται η πρώτη μέρα του Μαίου και αποτελεί ημέρα εορτασμού των λουλουδιών, 

της Ανοιξης.Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι, σχεδόν, το μοναδικό έθιμο που εξακολουθεί να μας 

συνδέει με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά, μια γιορτή της άνοιξης και της φύσης . Στις μέρες μας η 

Πρωτομαγιά με το μάζεμα των λουλουδιών για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, ενισχύει τις σχέσεις μας 

με τη φύση, από την οποία οι περισσότεροι έχουμε απομακρυνθεί.. 

Γι αυτό κ σεις παιδάκια την πρωτομαγιά αν θέλετε μπορείτε να πάτε με τους γονείς σας να μαζέψετε 

λουλούδια κ να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο πρωτομαγιάτικο στεφάνι κ να το βάλετε στη πόρτα του 

σπιτιού σας!! 

 Πάμε τώρα να φτιάξουμε κ ένα μαζί????θα πάρετε μια εφημερίδα  θα τη τσαλακώσετε  και θα 

την κάνετε στεφάνι και μετά θα κόψετε 6 λουλουδάκια διαφορα χρωματα αν δεν εχετε σε α4 

χαρτι κ θα τα ζωγραφίσετε , μπορείτε να τα στολίσετε με ότι υλικά έχετε πχ μπορείτε στο 

κέντρο των λουλουδιών να κολλήσετε  ρύζι,να βάλετε κορδέλες κτλ.. 

 

 

 Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι της άνοιξης 

Λουλουδόκοσμος  μπορούμε να το ακούσουμε από τη παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου στο youtybe 

στον παρακατω σύνδεσμο 

 https://www.youtube.com/watch?v=Am7SjXTjQwA 

 

 

 

 

   Μπορείτε επίσης να βρείτε φωτογραφίες με λουλούδια  από εφημερίδες,περιοδικά,να τις κόψετε κ να 

τις κολλήσετε σε ένα μεγάλο χαρτί και μπορείτε με τη βοήθεια των γονιών σας να γράψετε λεζάντες με 

την ονομασία των λουλουδιών κ να φτιάξετε το δικό σας λουλουδόκοσμο!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Am7SjXTjQwA


 

 

Κόψε και κόλλησε τα γράμματα με τη σωστή σειρά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
        

 

------------------------------------------------ 

Ο Υ Λ Δ Ι Λ Ο Υ 



Ζωγράφισε τα κουτάκια με τα γράμματα που έχει η 

λέξη ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

 

 

 

Π Ρ Α Φ 

Ω Σ Ο Γ 

Α Λ Β Τ 

Ψ Ι Μ Δ 



 Και τώρα ήρθε η ώρα για παιχνίδι!!!!Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός μεγάλου,σκορπίστε 

περίπου δέκα λουλούδια στο σπίτι κ θα έχετε καρτέλες με αριθμούς από το ένα μέχρι το 

δέκα,βάζουμε μουσική και χορεύουμε και όταν σταματάει η μουσική  σηκώνει ο γονιός τη 

καρτέλα με ένα αριθμό πχ.5 εσείς παιδιά πρέπει να μαζέψετε όσα λουλούδια λέει ο αριθμός 

δηλαδή 5(όσα παιδάκια έχουν αδέρφια μπορούν να  παίξουν μαζί)κ συνεχίζουμε το παιχνίδι 

πάλι με μουσική….Καλή διασκέδαση!!!!!!!!! 

 

 

 Μπορούμε να μαζέψουμε διάφορα λουλούδια  κ μετά να τα ταξινομήσουμε ανά ομάδα για 

παραδειγμα μια ομαδα με παπαρούνες,άλλη ομάδα με μαργαρίτεςκτλ..Στη συνέχεια μετράμε 

πόσα λουλούδια έχουμε σε κάθε ομάδα κ τοποθετούμε τη καρτέλα με το σωστό αριθμό. 

πχ. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παίξετε ένα on line παζλ με θέμα την 

πρωτομαγιά 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=141836c5164b 
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