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  Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ  ΜΗΤΕΡΑΣ 10 Μαΐου 2020 

1η Δραστηριότητα 

Με  στόχο την  ακρόαση  και την  κατανόηση διαβάστε στο   παιδί  το  λαϊκό  

παραμύθι της  Λέρου. 

Μετά  συζητήστε για το  παραμύθι   αλλά  εστιάστε  στο  ρόλο  της  μαμάς.   

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ~ Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 

 

ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ 

Η ευχή της μάνας 

 Μια φορά κι έναν καιρό, στα παλιά τα χρόνια, ζούσε μια γυναίκα που είχε τέσσερα 

παιδιά, τρεις κόρες και έναν γιο. Ο πατέρας τους πέθανε, όταν  αυτά ήταν πολύ μικρά 

και η μάνα τους για να τα ζήσει δούλευε σε διάφορες δουλειές, γιατί ήταν πολύ 

φτωχιά. 

     Μεγάλωσε και τα τέσσερα παιδιά και τα πάντρεψε, αλλά όλα έμεναν μακριά. Από 

την κούραση και από την ταλαιπωρία αρρώστησε και δεν μπορούσε πια να δουλέψει. 

Και έπεσε στο κρεβάτι πολύ βαριά. Οι γείτονες δεν την έβλεπαν να πηγαίνει στην 

ξένη δουλειά και ανησύχησαν. Πήγε το πρωί μία γειτόνισσα για να δει τι είχε και δεν 

πήγε στη δουλειά και την βρήκε στο κρεβάτι πολύ άρρωστη. 

     — Έλα, γειτόνισσα, να πας να φωνάξεις την πρώτη μου κόρη να έρθει, που τη 

χρειάζομαι. 

     Πάει τότε η γειτόνισσα στην πρώτη κόρη και τις λέει να πάει στην μάνα της που 

είναι πολύ άρρωστη. Εκείνη δεν δέχτηκε να πάει, γιατί έπλενε και είχε τα ρούχα μέσα 

στη σκάφη. 

     — Δεν μπορώ να πάω να την δω, γιατί πλένω. 

     Όταν πήγε η γειτόνισσα και της είπε ότι η κόρη σου δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει 

τα ρούχα μέσα στην σκάφη και πλένει, η άρρωστη μάνα αναστέναξε, δάκρυσε και της 

είπε: 

     — Σου εύχομαι, κόρη μου, η σκάφη να γίνει το σπίτι σου και να το σέρνεις όπου 

πας στα όρη και στα βουνά, όλη σου τη ζωή.   

     Από τότε η κόρη της έγινε χελώνα. 

     Τότε, έστειλε τη γειτόνισσα στη δεύτερη κόρη. Κι αυτή όμως βρήκε δικαιολογία 

ότι ύφαινε. 

     — Δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω στον αργαλειό το νήμα. 
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     Τότε πάλι η μάνα δάκρυσε και την καταράστηκε. 

     — Άντε κόρη μου, να υφαίνεις μέρα νύχτα και σταματημό να μην έχεις. Να σου 

χαλάνε οι άνθρωποι τα υφαντά και να σε κυνηγούν παντού. 

     Κι από τότε έγινε η αράχνη. 

     Μετά την έστειλε στο γιο της, μα κι εκείνος αρνήθηκε. 

     — Πες της μάνας μου ότι δεν μπορώ να έρθω, γιατί βάζω στους τοίχους αστυβές 

[=άγριους θάμνους με σκληρά αγκάθια], για να μην μου τους χαλούν. 

     Τότε η μάνα αναστέναξε πάλι και του είπε: 

     — Να έχεις την κατάρα μου κι οι αστυβές να γίνουν αγκάθια στο σώμα σου και να 

γυρίζεις σαν την άδικη κατάρα.   

     Από τότε έγινε ο σκαντζόχοιρος. 

     Τότε θυμήθηκε τη μικρή της κόρη και η γειτόνισσα πήγε και σ’ αυτή. 

     Όταν είδε την γειτόνισσα να πηγαίνει στο σπίτι της τόσο πρωί, απόρησε. 

     — Καλώς την, της είπε. Πώς είναι και ήρθες τέτοια ώρα; 

     Η  γειτόνισσα της είπε ότι την γύρευε η μάνα της, που είναι πολύ άρρωστη. Η 

κόρη της εκείνη τη στιγμή ζύμωνε κι είχε το ζυμάρι μέσα στη σκάφη. Παράτησε 

όμως το ζύμωμα κι, όπως ήταν με τη ζύμη στα χέρια, έτρεξε στη μάνα της. Ούτε που 

ήθελε να πλυθεί, για πιο γρήγορα. 

     Όταν την είδε η μάνα της, της λέει. 

     — Γιατί, κόρη μου, είναι τα χέρια σου με τις ζύμες;  

     — Ζύμωνα, μάνα, κι έτρεξα να δω τι έχεις. 

     Τότε η μάνα της την αγκάλιασε, τη φίλησε και της λέει. 

     — Να έχεις την ευχή μου, κόρη μου! Να πετάς από λουλούδι σε λουλούδι, να 

μαζεύεις το μέλι από τα λουλούδια, να φέρνεις την γλυκασιά. Να είσαι χρήσιμη στον 

κόσμο. Το ζυμάρι που είναι στα χέρια σου να γίνεται κερί, για τις εκκλησίες. Χωρίς 

εσένα και το κερί σου, να μην μπορεί να λειτουργήσει ο παπάς. 

     Έτσι έγινε η μέλισσα.     
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Πηγή:   paleochori-lesvos.blogspot.gr 

  

2η δραστηριότητα 

 

Με  στόχο  την  παρατήρηση  και  την  περιγραφή   

Να  παρατηρήσει  τον  πίνακα ζωγραφικής του Ιακωβίδη «Μητρική στοργή»  και  να  

δώσει  τον δικό  του  τίτλο  στο  έργο.   

 
 

Πηγή:  google  εικόνες 

 

 

 

 

3η  δραστηριότητα  
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Με  στόχο  τη  δημιουργία 

  

Εάν  θέλεις να  ζωγραφίσεις  με  τις  μπογιές  του  τον  εαυτό  του  με  τη  μαμά  του.  

 

 4η δραστηριότητα 

Με  στόχο  την  κίνηση  του  χεριού  και  τη  γραφή 

 

Σχεδίασε καρδούλες σε χαρτί, κόψε με το ψαλιδάκι σου και γράψε μηνύματα για τη 

μαμά σου π.χ. σε αγαπώ, σε φιλώ,  σε  έχω  ανάγκη,  είσαι  πολύτιμη,  είσαι  

μοναδική……. 

 

5η δραστηριότητα 

Με  στόχο  την  επικοινωνία 

 

Κάθισε   στα πόδια της μαμάς σου, πάρτη μια ζεστή αγκαλιά, και πες της  τις πιο 

όμορφες   και γλυκές σκέψεις σου γι αυτή.   Θυμηθείτε μαζί  όμορφες, αστείες  και          

χαρούμενες.....στιγμές   που ζήσατε μαζί.     

Προγραμματίστε  μαζί  έναν  περίπατο.   

 

6η δραστηριότητα 

Με  στόχο  την  ακρόαση  τραγουδιού,  την  αναπαραγωγή λόγου  και  τη  ψυχαγωγία 

Μπορείτε  να  ακούσετε  το  τραγούδι  για  τη  μαμά. 
 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

https://safeyoutube.net/w/2LBB 

 
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=ycxTWMk2GcU 

ΜΑΝΟΥΛΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=UKyt4oX0f1A 

 7η δραστηριότητα 

   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  

Φτιάχνω μαζί με τη μαμά μια καρδιά από χαρτόνι και τη διακοσμώ με 

ότι υλικά έχω στο σπίτι 

https://safeyoutube.net/w/2LBB
https://www.youtube.com/watch?v=ycxTWMk2GcU
https://www.youtube.com/watch?v=UKyt4oX0f1A
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8η δραστηριότητα 

Όμορφες ιδέες 

Γραφώ τη λέξη Μαμά 

Μ α μ ά   Σ ΄ αγαπώ 

Φτιάχνω  μια ζωγραφιά για τη μαμά. 

Ζωγραφίζω ένα λουλούδι με τη βοήθεια της μαμάς και της το χαρίζω. 

Μαζευώ από το κήπο του σπιτιού μου λουλούδια. 

Της κάνω μια  μεγάλη  αγκαλιά και της λέω όμορφα λογάκια που την κάνουν 

χαρούμενη. 

 

9η δραστηριότητα 

Ακρόαση και ομιλία 

ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
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10η  δραστηριότητα 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παρατηρώ, συζητώ και αναπτύσσω το λόγο 
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11η δραστηριότητα 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 

«Θα σ΄αγαπώ ότι κι αν γίνει» 

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

«Μόνο εσένα αγαπώ τόσο πολύ» 

https://www.youtube.com/watch?v=-dkV4zWiGyM 

 

12η δραστηριότητα 

Ανάγνωση και γραφή 

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΞΑΝΑΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΑΧΤΕΝΙΣΤΗ ΑΓΕΛΑΔΑ (Α) 

https://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s&list=PL347F1F33BFE8AF9B&index=3 

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΪΜΟΥ (Μ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ytEarPDx9UY&list=PL347F1F33BFE8AF9B&index=12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHoLS_WZFlo
https://www.youtube.com/watch?v=-dkV4zWiGyM
https://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s&list=PL347F1F33BFE8AF9B&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ytEarPDx9UY&list=PL347F1F33BFE8AF9B&index=12
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Πηγή:  google  εικόνες 
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