
1. Άκουσε το τραγούδι “12 μήνες αθλητές”*  https://www.youtube.com/watch?v=nYs5s1guvdU

2. Ζωγράφισε τους 12 μήνες που βρίσκονται στο γήπεδο και κάνουν αγώνα δρόμου με
εμπόδια. Θυμήσου να γράψεις το όνομά σου και τη σύντομη ημερομηνία. Αν θέλεις, 
μπορείς να γράψεις και τον τίτλο του τραγουδιού ή να δώσεις ένα δικό σου τίτλο. 

Αν δεν ξέρεις ή δεν θυμάσαι πώς είναι ένα γήπεδο για τέτοιους αγώνες, μπορείς να δεις 
αυτά τα βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=M99AfnmEXhU (έναρξη αγώνα στο 3’50” και έναρξη αγώνα στο 3’50” και 
επανάληψη σε αργή κίνηση στο 6’26”) 

https://www.youtube.com/watch?v=337dB1gDLDc (έναρξη αγώνα στο 3’50” και έναρξη αγώνα στο 3’20” και επανάληψη
σε αργή κίνηση στο 4’48”) 

https://www.youtube.com/watch?v=klcdublMHaA (έναρξη αγώνα στο 3’50” και έναρξη αγώνα στο 0’06” και επανάληψη 
σε αργή κίνηση στο 1’10”). 

1. Ποιον μήνα προτιμάς; Ντύσου όπως αυτός ο μήνας και βγάλε μια φωτογραφία. 
Ακόμη καλύτερα: μπορείτε να μεταμφιεστείτε όλη η οικογένεια σε κάποιον μήνα 
(έναρξη αγώνα στο 3’50” και διαφορετικό ο καθένας) και να βγάλετε όλοι μαζί μια αστεία φωτογραφία. 

2. Κράτησε τη φωτογραφία και θα σε ενημερώσουμε πότε να μας την στείλεις για να 
φτιάξουμε ένα ψηφιακό άλμπουμ.

*Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή, Μουσική: Δημήρης Μαραγκόπουλος, τραγουδούν Σπύρος Σακκάς και Αντώνης 
Κοντογεωργίου 

Τώρα που μπήκε καινούριος μήνας μπορείς να φτιάξεις ένα ημερολόγιο για τον Απρίλιο και
να σημειώνεις (έναρξη αγώνα στο 3’50” και δηλ. να ζωγραφίζεις) ό,τι θεωρείς σημαντικό για την κάθε ημέρα. Να,  σαν 
αυτό:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

       1        2       3        4        5

         6       7        8        9      10       11       12

        13      14       15       16      17       18       19

        20      21       22       23      24       25       26

        27      28       29       30

Μην σε απασχολεί αν δεν έχεις μεγάλα χαρτιά όπως αυτά που έχουμε στο σχολείο. 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι χαρτί έχεις στο σπίτι, ακόμη και χαρτόνι από συσκευασία.

Το τραγούδι της ημέρας: Μη μιλάς άλλο γι’ αγάπη (Στίχοι, μουσική, ερμηνεία:
Διονύσης Σαββόπουλος) https://www.youtube.com/watch?v=s6Jd1iKPCJc 
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