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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΟΙΞΗ – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Την ημέρα της Πρωτομαγιάς γιορτάζουμε δύο γεγονότα. Γιορτάζουμε την ημέρα των εργατών προς
τιμή εκείνων που διαδήλωσαν το 1886 διεκδικώντας το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Γιορτάζουμε όμως και την ημέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Είναι μια γιορτή που έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και στα λεγόμενα Ανθεστήρια. Γι' αυτό κι εμείς προτείνουμε
δραστηριότητες σχετικές με λουλούδια και φυτά.
1. Παρακολουθούμε το animation “Το μικροσκοπικό σποράκι”. Είναι βασισμένο στο βιβλίο
του Eric carl “The Tiny Sheed”. Το κείμενο που συνοδεύει το animation είναι στην αγγλική
γλώσσα. Εννοείται ότι δεν θέλουμε να το διαβάσετε. Απλώς τα παιδιά παρατηρούν τις
εικόνες και το ταξίδι των σπόρων μέχρι να καταφέρουν να γίνουν φυτό. Ενθαρρύνουμε τα
παιδιά να αφηγηθούν μόνα τους το παραμύθι παρατηρώντας τις εικόνες. Συζητάμε με το
παιδί μας για όσα παρατήρησε και για τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού. Το παιδί
ζωγραφίζει αυτά που του άρεσαν περισσότερο από αυτή την ιστορία.
2. Το παιδί κόβει τις εικόνες από τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού και τις κολλάει στη σωστή
σειρά.

3. Χρωματίζουμε τον κύκλο ζωής ενός φυτού.

4. Αντιγράφουμε αυτά που χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει (ολόκληρη τη λέξη ή μόνο
το αρχικό γράμμα). Εστιάζουμε στο φώνημα, π.χ. “ηηη” και όχι ήτα.

5. Μαθαίνουμε τα μέρη ενός φυτού. Τα παρατηρούμε και τα ονοματίζουμε σε ένα λουλούδι
που κόψαμε από τον κήπο μας.

6. Συζητάμε για τις παροιμίες και εξηγούμε ότι είναι πολύ μικρά ποιηματάκια που διδάσκουν
ή περιγράφουν κάτι που συνήθως συμβαίνει. Διαβάζουμε με το παιδί τις παροιμίες για τον
Μάη μέσα από τα εικονόλεξα. Τις συζητάμε. Εάν και το παιδί θέλει μπορούμε να το
βοηθήσουμε να μάθει κάποια/κάποιες από τις παροιμίες. Τέλος, το παιδί μπορεί να
ζωγραφίσει όποια ή όποιες από τις παροιμίες του έκαναν περισσότερη εντύπωση. Τα νήπια
μπορούν και να γράψουν ή να αντιγράψουν την παροιμία που θα ζωγραφίσουν.

7. Το παιδί ζωγραφίζει στο κάθε πρωτομαγιάτικο στεφάνι τόσα λουλούδια όσα λέει ο αριθμός
(στο φύλλο εργασίας ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ).
8. Εκτυπώστε, κόψτε και παίξτε το παιχνίδι αντιστοίχισης με τα λουλούδια και τους αριθμούς.

9. Το παιδί φτιάχνει με κολλάζ ένα ανοιξιάτικο τοπίο. Μπορεί να πάρει ιδέες από τον πίνακα
με τις τουλίπες ή από τα λουλούδια με τους ομόκεντρους κύκλους του Kandinsky.

10. Προγραφικές ασκήσεις με λουλούδια.

11. Ακούμε το τραγούδι “Πρωτομαγιά” και τραγουδάμε κι εμείς μαζί με τη χορωδία του
Σπύρου Λάμπρου για τον Μάη και τα λουλούδια. Οι στίχοι εμφανίζονται κάτω από το
βίντεο εάν κάνετε κλικ στην επιλογή “ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ”.

Καλή Πρωτομαγιά σε όλους με υγεία!!!
Οι νηπιαγωγοί σας.

