
ΑΝΟΘΞΗ είκαη ε παηδηθή ειηθία ημο έημοξ…(Άιθνεκη 

Τέκκοζμκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηεξ 

Δηαβάδμομε με ηε μαμά ημ πμίεμα ¨Άκμηλε¨ ημο 

Θεόδςνμο Τνμοπή  

 ΠΟΙΗΜΑ 

Άκμηλε   Θεόδωνμξ Τνμοπήξ 

Να ηε, ε άκμηλε πνμβάιιεη 

με πανέξ θη αγάπεξ πάιη. 

Γεηα ζμο, ιέιεθα ιεβέκηε, 

π' έζηεζεξ ζηε ζηέγε γιέκηη. 

  

Γάμμη, θνόηαια θη ακηάνα 

με ηεκ Άκμηλε θμομπάνα. 

Σήμενα ημ πειηδόκη 

ηε θωιίηζα ημοξ ηειεηώκεη 

θη αύνημ με ηε πειηδόκα 

ζα θμνέζμοκ ανναβώκα. 

  

Παίδμοκε βημιηά η' αεδόκηα 

θαη θμηζύθηα ηα ηνμμπόκηα. 

Οη γαιηάκηνεξ ζηα θιανίκα, 



ζηα θνμοζηά ε βαηναπίκα. 

Κμύθμο! Ο θμύθμξ ημ ιαιεί! 

μύνημοξ γάμμοξ εοιμγεί. 

 

1ε Δναζηενίμηεηα: Τη ζοκαηζζήμαηα ζμο ένπμκηαη ζημ 

μοαιό αθμύγμκηαξ ημ; Ζςγνάθηζε, όπςξ μπμνείξ, όηη ζμο 

ένπεηαη ζημ μοαιό αθμύγμκηαξ ημ…θαη γνάρε ηε ιέλε 

Άκμηλε με ηε βμήζεηα ηεξ μαμάξ… 

2ε Δναζηενηόηεηα: Από πμημ γνάμμα λεθηκάεη ε ιέλε 

Άκμηλε; Πνμζπάζεζε κα βνεηξ όια ηα Α,α πμο οπάνπμοκ 

μέζα ζημ πμίεμα θαη θύθιςζε ηα…  

Πόζα είκαη; Μέηνεζε ηα… 

3ε Δναζηενηόηεηα: Πμηεξ άιιεξ ιέλεηξ λεθηκάκε από Α,α; 

Με ηε βμήζεηα ηεξ μαμάξ γνάρε ηηξ ζε έκα πανηί…  

 

Εικόνα 1. πηγή: Η Νατα...Λίνα ςτο Νηπιαγωγείο 

 



4ε Δναζηενηόηεηα: Με ηε βμήζεηα ηεξ εηθόκαξ 1 γνάρε ζε 

πανηηά ηα γνάμμαηα πμο βιέπεηξ παναπάκς… Ιόρε ηα θαη 

μπενδεύμκηαξ ηα πνμζπάζεζε κα ηα βάιεηξ ζηε ζςζηή 

ζεηνά ώζηε κα ζπεμαηηζηεί ε ιέλε ΑΝΟΘΞΗ (μπμνείξ θαη 

με θεθαιαία θαη με πεδά)…   

 

Η Άκμηλε μέζα από ημοξ πίκαθεξ δωγναθηθήξ 

 

Εικόνα 2. Το λιβάδι με τισ παπαρούνεσ. Κλόντ Μονζ 1873 

 

 

 

 



 

Εικόνα 3. John Millais. Άνοιξη- Ανθιςμζνεσ μηλιζσ. 1856-59 

 

 

Εικόνα 4. Albert Lynch. Η επίςκεψη τησ Άνοιξησ. 



5ε Δναζηενηόηεηα: Αθμύ παναηενήζεηξ πνμζεθηηθά ημοξ 

πίκαθεξ δςγναθηθήξ πνμζπάζεζε κα απακηήζεηξ ζηηξ ελήξ 

ενςηήζεηξ: 

-Πόηε δςγνάθηζακ μη θαιιηηέπκεξ ημοξ πίκαθεξ; Τα παιηά 

πνόκηα ή ηα πνόκηα πμο δμύμε ηώνα; Παναηήνεζε ηα 

νμύπα πμο θμνάκε μη άκζνςπμη… Μμηάδμοκ με ηα δηθά 

μαξ; 

-Πμηα επμπή δςγνάθηζακ; Τεκ Άκμηλε, ημ Ιαιμθαίνη, ημ 

Φζηκόπςνμ ή ημ Χεημώκα; Εζέκα πμηα επμπή ζμο ανέζεη 

πενηζζόηενμ; Ζςγνάθηζέ ηεκ όπςξ μπμνείξ… 

-Πενηέγναρε ημοξ πίκαθεξ έκακ-έκακ… Τη βιέπεηξ; Είκαη 

ζηεκ πόιε ή ζηεκ ελμπή μη άκζνςπμη; 

-Πόζμοξ ακζνώπμοξ βιέπεηξ ζε θάζε πίκαθα… Μέηνεζε 

ημοξ θαη γνάρε ημκ ανηζμό… 

-Δηάιελε έκακ πίκαθα πμο ζμο ανέζεη πενηζζόηενμ από 

αοημύξ ημοξ 3 θαη δςγνάθηζε ημκ όπςξ μπμνείξ, 

βάδμκηαξ θαη ημκ εαοηό ζμο μέζα… 

 

Αξ μάζμομε θαη μενηθέξ πανμημίεξ γηα ηεκ Άκμηλε… 

1. Ακ δεκ ζπείνεηξ ηεκ Άκμηλε, δε ζενίδεηξ ημ θαιμθαίνη. 

2. Έκαξ θμύθμξ δε θένκεη ηεκ Άκμηλε. 

3. Μ’ έκα ιμοιμύδη Άκμηλε δεκ ένπεηαη. 

 



Ιαη γηα ημ ηέιμξ έκαξ μύζμξ γηα ηεκ αιιαγή ηςκ επμπώκ… 

Έκαξ από ημοξ πημ όμμνθμοξ μύζμοξ ηεξ Ειιεκηθήξ 

μοζμιμγίαξ, είκαη ε ηζημνία ηεξ Πενζεθόκεξ, θόνεξ ηεξ 

ζεάξ Δήμεηναξ θαη ημο Δία, ηεκ μπμία ενςηεύηεθε μ ζεόξ 

Πιμύηςκαξ θαη ηεκ πήνε μαδί ημο ζημκ Ιάης Ιόζμμ. 

 

Σύμθςκα με ημκ μύζμ, ε Δήμεηνα, ε μπμία ήηακ ε ζεά ηεξ 

θανπμθμνίαξ θαη ηεξ γμκημόηεηαξ θαη οπεύζοκε γηα ηεκ 

θαιή ζμδεηά θαη ηεκ άκζηζε ηεξ θύζεξ είπε θάκεη ηεκ 

όμμνθε Πενζεθόκε με ημ ζεό Δία. 

 

Όμςξ μία μένα πμο ε κεανή μάδεοε ιμοιμύδηα ζημ Νύζημκ 

πεδίμκ, πανέα με ηεκ ζεά Αζεκά, ηεκ Άνηεμε θαη ηηξ 

Ωθεακίδεξ κύμθεξ, λαθκηθά άκμηλε ε Γε θαη λεπήδεζε από 

μέζα μ Πιμύηςκαξ με ημ ζθμηεηκό ημο άνμα θαη ηεκ 

άνπαλε, όμςξ θακείξ δεκ πνόιαβε κα ηε ζώζεη θαη ηηξ 

θναογέξ ηεξ δεκ ηηξ άθμοζε θακείξ, πανά μόκμ ε Εθάηε 

θαη μ Ήιημξ. 

 

Θιημμέκε ε Δήμεηνα πμο έπαζε ηεκ θόνε ηεξ, μάνακε ηεκ 

πιάζε, μη ζμδεηέξ δεκ θανπμθμνμύζακ πηα θαη ηα 

ιμοιμύδηα δεκ άκζηδακ. Τόηε μ Ήιημξ ηεκ ιοπήζεθε θαη 

ηεξ είπε όηη ηεκ έθιερε μ Πιμύηςκαξ θη έηζη ε Δήμεηνα 

πήγε κα ηε δεηήζεη πίζς. 



 

Όμςξ μύηε θαη μ Πιμύηςκαξ ήζειε κα πάζεη ηεκ 

αγαπεμέκε ημο, θη έηζη θαηέιελακ ζε έκακ δηαθακμκηζμό, ε 

Πενζεθόκε κα είκαη ζηε Γε 8 μήκεξ (Μάνηημ, Απνίιημ, 

Μάημ, Θμύκημ, Θμύιημ, Αύγμοζημ, Σεπηέμβνημ, Οθηώβνημ) 

με ηεκ μεηένα ηεξ θαη 4 (Νμέμβνημ, Δεθέμβνημ, 

Θακμοάνημ, Φεβνμοάνημ) ζημκ Ιάης Ιόζμμ μαδί ημο θαη 

μάιηζηα γηα κα ημ ελαζθαιίζεη αοηό, ηεξ έδςζε κα θάεη 

θανπό νμδημύ γηα κα λακαγονίζεη. 

 

Έηζη ημοξ 4 μήκεξ πμο ε Πενζεθόκε, ζύμθςκα με ημκ 

μύζμ, βνηζθόηακ ζημκ Ιάης Ιόζμμ, ζηε Γε ε Δήμεηνα 

ήηακ δοζηοπηζμέκε θαη πάγςκε ηεκ πιάζε θη έηζη 

θονηανπμύζε μ πεημώκαξ, εκώ μη οπόιμηπμη 8, ήηακ μήκεξ 

ακζμθμνίαξ γμκημόηεηαξ θαη θαιμθαηνίαξ αθμύ ε Δήμεηνα 

είπε ηεκ θόνε ηεξ λακά. 

Πεγή: iefimerida.gr 

Μπμνείξ κα δεηξ ημ Μύζμ ηεξ ανπαγήξ ηεξ Πενζεθόκεξ 

ζε βίκηεμ ζημ Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rptxvqaJ

OO4 

Ιαιή δεμημονγηθή απαζπόιεζε! 

Με αγάπε μη δαζθάιεξ ζαξ! 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rptxvqaJOO4
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rptxvqaJOO4

