
ΗΓιορτή της μητέρας
στο νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγός Λίνα Κυνηγοπούλου



● Η γιορτή της μητέρας ή ημέρα της μητέρας είναι εορτή προς τιμήν

της μητέρας και της μητρότητας. Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες,

γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη.

● Οι πρώτες αναφορές για Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από

την αρχαία Ελλάδα.

● Η μητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού είναι η προσωποποίηση της φύσης,

που γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. Η λατρεία

περνά στη συνέχεια στην κόρη της, Ρέα, σύζυγο και αδερφή του Κρόνου.

● Η Ρέα λατρεύεται σαν η "Μητέρα των Θεών", καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη,

που γέννησε με τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά της με μητρικό γάλα.

● Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιμές στη Ρέα κάθε άνοιξη, καθώς ήταν και θεά της

γης και της γονιμότητας.

Τι θα γιορτάσουμε



Πως θα
γιορτάσουμε



Για τον σκοπό αυτό ετοιμάσαμε παιχνίδια
και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης με
αφετηρία την τέχνης της Katie M Berggren

puzzle

Παιχνίδι
Μνήμης

Τροχός

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f1c1c1e0a25
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f1c1c1e0a25
https://matchthememory.com/linakinigo_mothers_day
https://matchthememory.com/linakinigo_mothers_day
https://wheelofnames.com/el/fuc-gdb
https://wheelofnames.com/el/fuc-gdb


Ελάτε να γνωρίσουμε τα έργα της Katie M 
Berggren

Και να αναζητήσουμε:

Χρώματα

Άτομα

Σχέσεις

Συναισθήματα























Ψήφισε τον αγαπημένο σου πίνακα και
αιτιολόγησε…



‘Έλα να παίξουμε ένα
παιχνίδι

παρατηρητικότητας



Θα σου δείξουμε
μικρά κομμάτια από
τα έργα ζωγραφικής

και θέλουμε να
παρατηρήσεις καλά
και να βρεις σεποιο
έργο ανήκουν…

Έτοιμοι;
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Διάλεξε ένα έργο, κόλλησε το σε λευκό Α4 και
φαντάσου τι υπάρχει γύρω…

Δημιουργούμε με την τεχνική της αποπλαισίωσης1
Στην συνέχεια κόλλησε το έργο σου σε ένα

χρωματιστόχαρτονάκι που θα διπλώσεις στην μέση
σαν κάρτα και γράψε

«μαμά μου σ΄αγαπώ»





Ηκαλύτερη μαμά του κόσμου

Σ αγαπώ μαμά

Καλή μου μαμά

Τραγούδια για την
γιορτή της

https://youtu.be/wNz6kOhw7Pk
https://youtu.be/wNz6kOhw7Pk
https://youtu.be/2NxpuaJ_0JU
https://youtu.be/2NxpuaJ_0JU
https://youtu.be/_ypu_AeIFAc
https://youtu.be/_ypu_AeIFAc


• Mother's Day - Animated 
Film

• Full Circle - A Mothers Day 
Tribute

• Heartwarming Vid for 
Mother's Day

• "Threads" - by Torill Kove
• Mom - A Mother, Missing 

Home
• A Mommy's Sacrifice
• "Yuanfen" by Amanda Sparso

Ταινίες μικρού
μήκους

https://youtu.be/2T_PyWTrq9Y
https://youtu.be/0msaiGvEoRY
https://youtu.be/y_6xWS48rgI
https://youtu.be/T457UDaIeBU
https://youtu.be/T457UDaIeBU
https://youtu.be/T457UDaIeBU
https://youtu.be/HpoVwhSVI38
https://youtu.be/m4xCHVlttWo
https://youtu.be/v-a4nZuL33M
https://youtu.be/v-a4nZuL33M
https://youtu.be/v-a4nZuL33M
https://youtu.be/v-a4nZuL33M


Αν η μαμάήταν
φαγητό…
Αν η μαμάήταν
μουσική…
Αν η μαμάήταν
παιχνίδι…

Αν



Χρόνια
Πολλά μαμά!


