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Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ 

 

Πρωτομαγιά στο σχολείο μας 

 

Την Παρασκευή αγαπητά μου παιδιά θα γιορτάσουμε την πρωτομαγιά.  

Ας την υποδεχτούμε με δύο ωραία ποιήματα και ας ζωγραφίσουμε το δικό 

μας στεφάνι για την τάξη μας. 

 

 

ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ                                                             ΜΑΙΟΣ 

 

Μάης κι έχει η γης φορέσει                                            Στεφάνια από λουλούδια              

τα καλά της για ν' αρέσει.                                              πλέκουν τα παιδιά       

Ο κυρ-Ήλιος την κοιτά                                                   για να γιορτάσουν 

και για προξενήτρα ψήνει                                             τη γλυκιά Πρωτομαγιά.  

την καλή κυρά-Σελήνη                                                   Μοσχοβολούν οι κήποι κι οι αυλές 

 που το χέρι της ζητά.                                                    Άσπρες, λινές φορούμε φορεσιές. 

                                                                                           Τα παιδάκια κρεμούν στ' αυτάκια 

Η νυφούλα γη το δίνει                                                    Κατακόκκινα, δροσάτα κερασάκια. 

Μα ολοκόκκινη έχει γίνει 

Κι η καρδούλα της χτυπά. 

Της ντροπής το κοκκινάδι 

Παπαρούνες στο λιβάδι 

Για τον ήλιο που αγαπά. 

 

 

ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

 

Εργατική Πρωτομαγιά 

Σικάγο, Μάιος 1886 

 

 

Την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης  
των εργατών του Σικάγου. Τον Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο   
στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
 

https://anoixtosxoleio.weebly.com/-blog/post-title-click-and-type-to-edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF


 
Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Η μέρα έχει θεσπιστεί ως αργία και όλες  
οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. 

 
 

 Η πρώτη του Μάη, είναι μέρα ορόσημο για τους αγώνες του εργάτη 

Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές Μάη του 1886, έγιναν ύστερα από επιτυχημένες  

διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872. Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886, 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν  

στις απεργίες που γίνονταν σε όλη την χώρα, και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. 

 

Μέρα λουλουδιών και της άνοιξης 

 

 

Πρωτομαγιά 
Η Πρωτομαγιά είναι η γιορτή της Άνοιξης και σαν παγκόσμια ημέρα των λουλουδιών, που βρίσκονται στο  

αποκορύφωμά τους, είναι συναγερμός της όρασης και όλων των αισθήσεων. 

Σαν μέρα γιορτής της Άνοιξης έχει και αρχαία προέλευση και εκδηλώνεται με σειρά εθίμων, εκδρομές στην εξοχή,  

κατασκευή του μαγιάτικου στεφανιού, με στολισμό του "μαγιόξυλου" με τραγούδια της ημέρας. 

Η λαογραφία δε, είναι πλούσια σε δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες τη μέρα της Πρωτομαγιάς δρουν  

πνεύματα καλά και κακά, που ξορκίζονται και τελειωμό δεν έχουν. 

Πηγή: Πέμπτη...και καλύτεροι !!! 

 

 

Ζωγραφίζουμε το Πρωτομαγιάτικο στεφάνι για την τάξη μας. 
 

Παρακάτω θα δείτε διάφορα σχέδια από στεφάνια πρωτομαγιάς. Ζωγράφισε όποιο θέλεις από αυτά με 

ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους ή αν θέλεις σχεδίασε κάποιο δικό σου και μετά χρωμάτισέ το και αφού το 

ολοκληρώσεις μπορείς να μου το στείλεις σε μήνυμα.  

Μια ωραία ιδέα παιδιά είναι όταν συγκεντρώσω αρκετά στεφάνια από αυτά που θα μου στείλετε 

(γράψτε αν θέλετε το μικρό σας όνομα και την τάξη σας), να τα αναρτήσω στην ιστοσελίδα του σχολείου 

μας 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΟ ΜΉΝΑ !!! 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/540265/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC
http://stin-e-taxi.blogspot.com/


    



 



 



 

 

 

  


