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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ 12 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 Μικρά  μου  λουλουδάκια,  

   Καλό  μήνα  και  καλή  Πρωτομαγιά!  Η  πρώτη  μέρα  του  Μαΐου   

γιορτάζεται  σαν  ημέρα  των λουλουδιών  και  της  άνοιξης.  

Συμβολίζει   τη  νίκη  της  άνοιξης  κατά  του  χειμώνα. Συνηθίζεται   

αυτή  την ημέρα  να  πηγαίνουμε  στην  εξοχή,  να  μαζεύουμε   

λουλούδια,  να  φτιάχνουμε  πρωτομαγιάτικα  στεφάνια  και  να τα   

κρεμάμε  στην  πόρτα  του  σπιτιού  μας. Βέβαια, φέτος  την   

Πρωτομαγιά  θα  τη  γιορτάσουμε  λίγο  διαφορετικά. 

     Επιπλέον, η  πρώτη  Μαΐου  έχει  χαρακτηρισθεί  ημέρα απεργίας,  

ως  εργατική  γιορτή  και  ημέρα  μνήμης  των  αγώνων  των  εργατών  

για  διεκδίκηση  ωραρίου  εργασίας  8 ωρών  και καλύτερες  συνθήκες   

εργασίας.  

     Ας γνωρίσουμε καλύτερα  τον μήνα  Μάιο  και τι  γιορτάζουμε τη  

σημερινή  μέρα. 

Σας  φιλώ  γλυκά  
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

1) Διαβάζω  το  ποίημα   και  γράφω  τις  ονομασίες  του  Μάη  και  τις  

  δικαιολογώ. 

 
Καλώς μας ήρθες Μάιε  

με τα τριαντάφυλλά σου ,  
τα κερασάκια στα κλαδιά  
κι όλα τα λούλουδά σου ! 

 
Κερασάρη σ' ονομάζουν  
για τα τραγανά κεράσια ,  
που μαζεύουν οι αγρότες  

και τα βάζουν στα καφάσια ! 
 

Τριανταφυλλά σε λένε  
για τα ρόδα τα πολλά ! 

Πράσινο και Λουλουδά , 
γιατί η φύση πρασινίζει  
κι έχει λούλουδα πολλά! 

 
       Κι αν όμως εσύ θυμώσεις ,  

Μάη μου και Χαλαζά ,  
το χαλάζι σου θα ρίξεις  
κι όλα πάνε τα σπαρτά! 

 
 

Κι όσο μεγαλώνει η μέρα  
κι είν' το δείλι μακριά ,  

πέντε γεύματα θα κάνεις  
Πενταδείλινε , Πεντεφά!  

 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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2) Επιλέγω  τον  σύνδεσμο  https://safeYouTube.net/w/6lxA   

 Ακούω  ένα υπέροχο  παραμύθι  για την Πρωτομαγιά, βασισμένο στα 

 «365  παραμύθια  της θείας Λένας», όπου περιγράφει  τον πόλεμο   

μεταξύ  του  Ήλιου  και  του  Χειμώνα, για  να έρθει  ξανά η Άνοιξη την  

Πρωτομαγιά. 

 Διηγούμαι  με  λίγα  λόγια  το παραμύθι. 
 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... 
 

 Ζωγραφίζω  ό,τι  επιθυμώ, απ’ ό,τι  συνέβη  όταν ο βασιλιάς Ήλιος  
 
ξανάφερε την αγαπημένη του κόρη, την Άνοιξη,  στον  κόσμο  την  
 
Πρωτομαγιά. 

 
Επιλέγω  τον  σύνδεσμο 

https://read.bookcreator.com/UU6lC2Ru8nRV6hL2t1fdxh6q6ct2/1izGT

IZDTTGkiOXN7HjNpw 

(Πατώ  το βελάκι  και  γυρίζω  τις σελίδες.) 

Διαβάζω  το  παραμύθι  «Μια φορά  την Πρωτομαγιά» της  Λίνας Ρόκα. 

 Διηγούμαι  με  λίγα  λόγια  το παραμύθι. 
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

https://safeyoutube.net/w/6lxA
https://read.bookcreator.com/UU6lC2Ru8nRV6hL2t1fdxh6q6ct2/1izGTIZDTTGkiOXN7HjNpw
https://read.bookcreator.com/UU6lC2Ru8nRV6hL2t1fdxh6q6ct2/1izGTIZDTTGkiOXN7HjNpw
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3)  Διαβάζω  κάποια  ποιήματα  για  τον  Μάιο,  ακούω  και κάποια 

τραγούδια  και  ζωγραφίζω  εικόνες  σχετικές   με  τον  Μάη. 

 

  ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ 

Μάης κι έχει η γης φορέσει 

τα καλά της για ν’ αρέσει. 

Ο κυρ-Ήλιος την κοιτά 

και για προξενήτρα ψήνει 

την καλή κυρά-Σελήνη 

που το χέρι της ζητά. 

Η νυφούλα γη το δίνει 

Μα ολοκόκκινη έχει γίνει 

Κι η καρδούλα της χτυπά. 

Της ντροπής το κοκκινάδι 

Παπαρούνες στο λιβάδι 

Για τον ήλιο που αγαπά. 

Δημήτρης Μανθόπουλος 

 

Ο ΜΑΗΣ 

Ένα πράσινο βιβλίο 

γράφει ο Μάης για παιδιά. 

Οι τελείες του είν’ κεράσια 

και οι λέξεις του κλαδιά. 

Και το αγέρι το μοιράζει 

σε περβόλια και αυλές 

και οι εικόνες τρεμουλιάζουν 

στις σελίδες τις χρυσές. 

Ένα πράσινο βιβλίο 

-άνθη, φύλλα κι ευωδιά- 

γράφει ο Μάης, ξαναγράφει 

για παιδιά. 

Ρένα Καρθαίου 
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 Επιλέγω  τον  σύνδεσμο 

https://safeYouTube.net/w/6HrA 

Ακούω  την  παιδική  χορωδία  του  

Σπύρου  Λάμπρου  να  τραγουδά το  

υπέροχο  ποίημα  του  Ι. Πολέμη 

 «Πρωτομαγιά». 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Λουλούδια ας διαλέξουμε           

και ρόδα και κρίνα 

κι ελάτε να πλέξουμε 

στεφάνια με κείνα, 

στο Μάη που σήμερα 

προβάλλει στη γη. 

Τ’ αηδόνια συμφώνησαν 

της γης τ’ αγγελούδια 

και βρήκαν και τόνισαν 

καινούρια τραγούδια 

στο Μάη που σήμερα 

προβάλλει στη γη. 

Η θάλασσα γίνεται 

καθρέφτης και πάλι, 

το κύμα της χύνεται 

κι ο φλοίσβος τον ψάλλει, 

στο Μάη που σήμερα 

προβάλλει στη γη. 

Χορεύει το πρόβατο 

τ’ αρνάκι βελάζει 

κι απ’ τον αγκαθόβατο 

δροσούλα σταλάζει, 

στο Μάη που σήμερα 

προβάλλει στη γη. 

Ι.Πολέμης 

 

 

Ο ΜΑΗΣ 

Σ’ ένα στέφανο του Μάη 

Όλη η άνοιξη χωράει. 

Κύκλους, κύκλους τα λουλούδια, 

οι χοροί και τα τραγούδια. 

στα χρυσά του ήλιου καφάσια 

ωριμάζουν τα κεράσια. 

Πέρα ως πέρα φως απλώνει 

γλάστρα ανθίζει στο μπαλκόνι. 

Είναι ο Μάης δίχως ταίρι 

ένα ολάνθιστο παρτέρι. 

Σ’ ένα στέφανο του Μάη 

Όλη η άνοιξη χωράει. 

Ρένα Καρθαίου 

 

 

https://safeyoutube.net/w/6HrA
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4) Μαθαίνω  κάποιες  παροιμίες  του  Μάη. 

Επιλέγω  τον  σύνδεσμο  και  μαθαίνω  παίζοντας     

 https://learningapps.org/view11388352 

 

5) Μαθαίνω  για  την Εργατική  Πρωτομαγιά. 

 Επιλέγω  τον  σύνδεσμο   https://safeYouTube.net/w/Jw7A   

ΛΟΥΛΟΥΔΟΚΟΣΜΟΣ 

Να ‘ταν ο κόσμος μας περβόλι 
κι εμείς αδελφωμένοι όλοι, 
σαν τα λουλούδια, πλάι-πλάι, 
ο ένας τον άλλον ν’ αγαπάει. 

Να μην υπάρχει περηφάνια, 
τι μενεξέδες, τι γεράνια, 
συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι, 
περικοκλάδες και τριφύλλι. 

Να ‘ρθει μια αυγή να μας φωτίσει, 
δίχως πολέμους, δίχως μίση, 
να ‘ρθει μια μέρα να βραδιάσει 
κι όλο τον κόσμο να χορτάσει. 

Να μην υπάρχει περηφάνια, 

τι μενεξέδες, τι γεράνια, 
συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι, 
περικοκλάδες και τριφύλλι. 

          

           Για να το ακούσω 

επιλέγω  τον  σύνδεσμο 

                                                                                                          

https://safeYouTube.net/w/bksA 

 

 

 

 Ο ΜΑΪΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ 
(παραδοσιακό τραγούδι) 

Ο Μάιος μας έφτασε 

εμπρός βήμα ταχύ 

να τον προϋπαντήσουμε 

παιδιά στην εξοχή. 

Δώρα στα χέρια του πολλά 

Και όμορφα κρατεί 

Και τα μοιράζει γελαστός 

Σε όποιον το ζητεί. 

           

         Για να το ακούσω 

επιλέγω  τον  σύνδεσμο 

https://safeYouTube.net/w/3A6A 

 

 

 

https://learningapps.org/view11388352
https://safeyoutube.net/w/Jw7A
https://safeyoutube.net/w/bksA
https://safeyoutube.net/w/3A6A
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και παρακολουθώ  ένα  βίντεο  για  τις  συνθήκες  εργασίας  των   

εργατών  μέχρι  το 1886,  τα  αιτήματά  τους,  την απεργία  που  έκαναν   

και  τα  αποτελέσματά της. 

 Επιλέγω  τον  σύνδεσμο  https://learningapps.org/view11320645   

   και  μαθαίνω  παίζοντας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view11320645

