
Δραστηριότητες για τις Μονάδες 1,2 &3 



Μερικές ιδέες για την Πρωτομαγιά… 



Ώρα για κηπουρική και φυτέματα… 

Ο Μάιος είναι ένας ιδανικός 
μήνας για να φυτέψουμε 

λουλούδια και να 
περιποιηθούμε τους κήπους και 
τα μπαλκόνια μας! Ας μάθουμε 

όμως πώς γεννιέται ένα 
σποράκι και γίνεται λουλούδι 

και καρποφορεί… 

Παρατήρησε τους 
πίνακες με τα 
σποράκια… ζήτα από 
κάποιον μεγάλο να 
σου δείξει ποιά από 
αυτά έχεις στο σπίτι 
σου και διάλεξε να 
φυτέψεις ένα!   



Δες τώρα πώς μεγαλώνει το σποράκι!!! 

Στις διπλανές εικόνες θα βρεις τα στάδια 
φυτέματος αν τα βάλεις, στη σωστή σειρά 
θα καταλάβεις αμέσως πώς  από ένα 
σποράκι γεννιέται ένα φυτό! 
Θα σε βοηθήσουμε λιγάκι! 

Πρώτα βάζουμε το σποράκι βαθιά στο 
χώμα… και το ποτίζουμε με νεράκι! 

Μετά από λίγες ημέρες το σποράκι έβγαλε 
ρίζες στο χώμα και έβγαλε λίγα 
φυλλαράκια .… εμείς  συνεχίζουμε να το 
ποτίζουμε! 

Στη συνέχεια, οι ρίζες μεγαλώνουν και ένα 
πράσινο κοτσάνι με λίγα παραπάνω 
φύλλα αρχίζει να ψηλώνει… εμείς και πάλι 
το ποτίζουμε… 

Τώρα το κοτσάνι μεγαλώνει πιο πολύ και 
γεμίζει φύλλα και σιγά σιγά βγάζει τα 
πρώτα του άνθη! Εμείς και πάλι το 
ποτίζουμε… 

Τέλος ένα μεγάλο φυτό έχει δημιουργηθεί 
με βαθιές ρίζες στο χώμα, ψηλό κοτσάνι 
γεμάτο φύλλα και μπόλικα άνθη… !Εμείς 
λοιπόν τι κάνουμε; Το ποτίζουμε φυσικά… 



Ήρθε η σειρά σου να φυτέψεις… 

Συμβουλέψου τη διπλανή εικόνα για να δεις τι θα 
χρειαστεί ένα φυτό για να μεγαλώσει σωστά… 
Και σύλλεξε τα υλικά σου: 
• Ένα κεσεδάκι από γιαούρτι πήλινο ή πλαστικό… 

(αν έχεις πήλινο με πινέλα και μπογιές μπορείς 
να το βάψεις όπως θέλεις)… 

• Λίγο χώμα ή βαμβάκι… 
• Λίγους σπόρους από όσπρια (φακή, φασόλι, 

ρεβίθι.. κ.α) 
• Νερό… 
• Θυμήσου να βάλεις το γλαστράκι σου κάπου 

που να το βλέπει ο ήλιος και να το ποτίζεις 
κάθε μέρα από λίγο… θα δεις πως σε λίγες 
μέρες θα έχεις το δικό σου φυτό! 

• Αν θέλεις μπορείς να μας το φωτογραφίσεις 
και να μας το στείλεις… και μόλις ανοίξει το 
σχολείο μας μπορείς να το φέρεις να το δείξεις 
στους φίλους σου!!! 



Τώρα που έμαθες πώς μεγαλώνουν τα 
φυτά… ώρα να παίξεις…. 

‘ 



Το σημαντικότερο έθιμο της Πρωτομαγιάς είναι «το 
Πρωτομαγιάτικο στεφάνι». Εκείνη την ημέρα, μικροί- 
μεγάλοι επισκέπτονται , πάρκα και δάση, μαζεύουν 
λουλούδια και πλέκουν στεφάνι! Το στεφάνι αυτό το 

κρεμάμε στα μπαλκόνια μας! 
Από κάτω θα σου δώσουμε μερικές ιδέες για να 

επισκεφτείς κάποιο πάρκο της Αθήνας την Πρωτομαγιά!!! 

Δάσος Συγγρού Άλσος Νέας 
Φιλαδέλφειας 

Πάρκο 
Αντώνης 
Τρίτσης 

Δάσος 
Πάρνηθας 



Διαβάζω τα εικονόλεξα…. 



Ρίξε μια ματιά στα όμορφα λουλούδια που ανθίζουν την Άνοιξη… 
Πάρε χαρτί και μαρκαδόρους και ζωγράφισε και εσύ τα 

αγαπημένα σου λουλούδια!!! 



Με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου, 
προσπάθησε να ζωγραφίσεις όποια 
ονομασία του Μαΐου θέλεις…  
Για παράδειγμα αν θέλεις να φτιάξεις 
τον «Μάη Τριανταφυλλά» μπορείς 
στο καπέλο του να ζωγραφίσεις ένα 
τριαντάφυλλο… 




