
Χελιδονίσματα

• Βρες το ΑΙΝΙΓΜΑ…..

                Από πάνω σαν τηγάνι 

                Από κάτω σαν βαμβάκι 

                Και από πίσω σαν ψαλίδι.

                            Τι είναι;;;

Μα φυσικά το…… Χελιδόνι  !!!!!

Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και ο πρώτος φίλος που υποδεχόμαστε μαζί της, είναι το αγαπημένο
μας ….χελιδονάκι!!!!

Ξεκινά από την Αφρική σε μεγάλα σμήνη και κάνει ένα μεγάλο ταξίδι διασχίζοντας τη θάλασσα, για
να είναι εδώ κοντά μας την άνοιξη. 

Έπειτα, φτιάχνει τη φωλίτσα του από πηλό (λάσπη) και μένει κοντά μας μέχρι το φθινόπωρο.

 

Πηγή: Βικιπαίδεια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE
%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9
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Από παλιά οι άνθρωποι είχαν συνδυάσει την άφιξη των χελιδονιών με την άνοιξη και τα γνωστά
«χελιδονίσματα» - τα ανοιξιάτικα κάλαντα- ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του τόπου μας!

Κάθε  άνοιξη  λοιπόν,  τα  παιδιά  σχολικής  ηλικίας, συνήθιζαν  να  φτιάχνουν ένα  ξύλινο  ομοίωμα
χελιδόνας, το οποίο στόλιζαν με ζουμπούλια.

Έπειτα το γύριζαν από σπίτι σε σπίτι σ' όλο το χωριό τραγουδώντας για τον ερχομό της άνοιξης και
την επιστροφή των χελιδονιών.

Οι  νοικοκυρές  έδιναν  στα  παιδιά  λεφτά,  λάδι,  κρασί,  αλεύρι,  σιτάρι,  τα  οποία  αφιέρωναν στην
εκκλησία.

 Το έθιμο αυτό επιβιώνει από τους αρχαίους Έλληνες και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας ακόμη
και σήμερα,  όπως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Δωδεκάνησα.

 Θέλεις να  ακούσουμε τα κάλαντα; 

Πήγαινε  στον  σύνδεσμο  https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.albums&id=10 Διάλεξε  την  Α΄
πλευρά του δίσκου και στο νούμερο 5 θα τα βρεις!

 Ήξερες όμως ότι τα χελιδονάκια έχουν και ξαδελφάκια;;; 

θέλεις να τα γνωρίσεις; 

   

            Σπιτοχελίδονο                      Βραχοχελίδονο
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Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια ελληνικής φύσης https://natureguide.gr/desc/%CE%A0%CE%BF%CF
%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%BF
%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%BF/

Προτεινόμενες Δραστηριότητες: 

- Παρατήρησε τα χελιδόνια.

- Μπορείς να βρεις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους;
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- Αφού τα παρατηρήσεις, στη συνέχεια ζωγράφισε μια φωλίτσα για να βάλεις μέσα το δικό
σου χελιδονάκι!

- Αν θέλεις, γράψε κάτω από τη φωλίτσα τη λέξη «χελιδόνι»

Αν  θέλεις  να  μάθεις  περισσότερα  για  τα  χελιδόνια  μπορείς  να  επισκεφτείς  την  Ελληνική
Ορνιθολογική  Εταιρεία,  στον  παρακάτω  σύνδεσμο: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?
tID=2659&aID=1113

Το τραγούδι της ημέρας: Σ’ αγαπώ – σ’ αγαπώ (Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος,
Μουσική: Μάνος Λοΐζος, Ερμηνεία: Γιάννης Καλαντζής)

https://www.youtube.com/watch?v=ubgnd7IHguk 
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