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Άνοιξη  

Μια από τις αγαπημένες εποχές 

μικρών και μεγάλων είναι η Άνοιξη.  

Η Άνοιξη έχει τρία παιδάκια , το 

Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο. 

Τούτη την εποχή η φύση μας δέχεται 

μεγάλες αλλαγές. Τα δέντρα γεμίζουν 

σιγά σιγά με καταπράσινα φύλλα, τα 

άνθη των λουλουδιών ανοίγουν και 

η πλάση γεμίζει μυρωδιές και 

χρώματα. Ο ήλιος πιο ζεστός 

βοηθάει στης φύσης το ξύπνημα με 

το ζεστό του φως. Ακόμη, η χώρα 

μας την Άνοιξη δέχεται στην αγκαλιά 

της τα μεταναστευτικά πουλιά για να 

περάσουν τον χειμώνα στη χώρα 

μας και να φτιάξουν εδώ τις φωλιές 

τους. Παρατήρησε στις εικόνες τί 

συμβαίνει στη φύση την Άνοιξη… 

 





Οι γιορτές της Άνοιξης 



Ας μάθουμε τα έντομα της Άνοιξης 

Οι πεταλούδες εμφανίζονται από νωρίς την 
Άνοιξη με τη μορφή της κάμπιας. Με αυτό 
το σκωληκόμορφο σώμα δημιουργούν το 
κουκούλι και στη συνέχεια 
μεταμορφώνονται σε χρυσαλίδες και εν 
συνεχεία σε πεταλούδες. 

Πασχαλίτσα: το 
αγαπημένο μικρό σκαθάρι 
με το έντονο κόκκινο 
χρώμα και τις μαύρες 
βούλες που όλοι θέλουμε 
στον κήπο μας. Η 
πασχαλίτσα δεν ξεπερνά 
σε μήκος το ένα εκατοστό 
και είναι ένα από τα 
σημαντικότερα ωφέλιμα 
έντομα για τα φυτά μας, 
καθώς προστατεύει τα 
κηπευτικά, τα λουλούδια, 
αλλά και τα δέντρα από τη 
μελίγκρα που αποτελεί το 
αγαπημένο της φαγητό.  

Tα κουνούπια 
αναπτύσσονται σε στάσιμα 
νερά. Κατά τη διάρκεια της 
άνοιξης μεγαλώνουν και 
αναζητούν τροφή. Τα 
τσιμπήματά τους είναι 
ενοχλητικά και μας 
προκαλούν φαγούρα! Εκτός 
από εμάς τους ανθρώπους, 
τσιμπούν και τα ζωάκια. 

Την Άνοιξη η βασίλισσα σφήκα  ξυπνά. Ξεκινάει την 
κατασκευή της φωλιάς της  για να βάλει τα πρώτα αυγά. 
Την φτιάχνει συνήθως  σε σημεία  με στεγνό χώμα, σε 
σκεπές κτηρίων κλπ. Το καλοκαίρι οι εργάτριες συνεχίζουν 
την κατασκευή της φωλιάς και η βασίλισσα συνεχίζει να 
βάζει νέα αυγά . Το φθινόπωρο γίνεται το ζευγάρωμα των 
νέων βασιλισσών με τα αρσενικά άτομα. Τέλος το 
τσίμπημα της σφήκας μπορεί να είναι επικίνδυνο διότι 
περιέχει δηλητήριο. 

Τα μυρμήγκια ξεκινούν 
από πολύ νωρίς την 
Άνοιξη να σκάβουν τις 
φωλιές τους και να 
μαζεύουν τροφή για 
τον χειμώνα που θα 
έρθει. Δουλεύουν 
σκληρά και την Άνοιξη 
και το Καλοκαίρι, 
κουβαλώντας σπόρους 
στη πλάτη τους για να 
γεμίσουν τις φωλιές 
τους.  



Τώρα που έμαθες τα έντομα της Άνοιξης δείξε ή 
κύκλωσε όποιο από αυτά βλέπεις στις εικόνες ! 



Θέλεις να μάθεις κι άλλα για κάποια έντομα; Δες 
τα παρακάτω βίντεο …  

https://www.youtube.com/watch?v=EHSpddht
2N4  
 

• Πώς φτιάχνουν οι μέλισσες το μέλι; 

https://www.youtube.com/watch?v=beWSpPZ
7Y1o  

• Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας 

https://blogs.sch.gr/3nipvril/2020/05/18/to-
ergatiko-myrmigki/ 
 

• Το μυρμήγκι 
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Ζωγράφισε μόνο τα λουλούδια από 
τις παρακάτω  εικόνες! 



Κάθε χρόνο πολλά είδη πουλιών μεταναστεύουν  
(φεύγουν από ένα τόπο και πάνε σε άλλον). Μερικά 
πουλιά μεταναστεύουν το φθινόπωρο για πιο ζεστές 
χώρες και αυτά τα λέμε αποδημητικά. Υπάρχουν και 
άλλα που δε μεταναστεύουν κι αυτά τα λέμε 
ενδημικά. Μένουν κοντά μας και το χειμώνα, 
περιμένοντας την άνοιξη!! Υπάρχουν και τα 
διαβατικά ή διαβατάρικα πουλιά που , καθώς 
μεταναστεύουν, μένουν στον πρώτο τόπο που θα 
βρουν. Την Άνοιξη ακολουθούν τη διαδρομή από το 
νότο προς το βορρά και το αντίθετο το φθινόπωρο. 
Είναι τα αποδημητικά πουλιά. Πολλά από αυτά τα 
πουλιά  επιλέγουν τη χώρα μας για να περάσουν το 
Χειμώνα τους από την Άνοιξη και μετά. 

«Τα αποδημητικά πουλιά» 

Ποιά πουλιά μεταναστεύουν στη χώρα μας την Άνοιξη; 

Ποιά πουλιά μεταναστεύουν στη χώρα μας την Άνοιξη; 



Πάτα στα παρακάτω link να δεις  και να μάθεις πολλά 
νέα πράγματα για τα αποδημητικά πουλιά! 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=nZSkitrLE3
4  

Αετοί – Αρπακτικά 
Αποδημητικά 

https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=Od9qb1CB
Ufs  

Τάισμα μικρών 
χελιδονιών 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=KcQQQf0bL
6w&t=13s 
 

Ταινία για τη 
μετανάστευση https://www.yout

ube.com/watch?v
=ruzWBHW9YbE 
 

Παραλία Γιάλοβας- 
στάση για τα 

μεταναστευτικά πουλιά 
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Το χελιδόνι το αποδημητικό πουλί που 
προτιμά τη χώρα μας!  

Πάμε μια βόλτα να βρούμε χελιδόνια; 
 
H Άνοιξη ξυπνάει! 
Έφτασε ο Μάρτης, στα δάση και τους αγρούς ξυπνάει η Άνοιξη! Ας κάνει που και που ακόμη 
κρύο! 
Η Άνοιξη ζωγραφίζει . Βάζει παντού πινελιές. Στα μισά του Μάρτη , να τες οι πρώτες 
κόκκινες παπαρούνες! Τα λιβάδια ντύνονται με κόκκινο, μωβ και άσπρο. Είναι οι ανεμώνες. 
Βιολετί καμπανούλες και κίτρινα σπαρτά. Σαν ζωγραφιά! Μα τι γίνεται; Όλοι ξυπνάνε! 
Κίτρινες και άσπρες πεταλούδες πετάνε παντού. Θέλουν το  γλυκό χυμό από τα λουλούδια.  
Στις αρχές του Απρίλη μεγάλα κοπάδια  από πουλιά  έρχονται από μακρινό ταξίδι . Έφυγαν 
το χειμώνα για την Αφρική, γιατί εκεί βρήκαν ζέστη και φαγητό. Τώρα την Άνοιξη 
ξαναγυρίζουν σε εμάς. 
Έτσι, περιμένουμε τους φίλους μας τα χελιδόνια που έρχονται στα τέλη του Μάρτη και 
ξαναβρίσκουν εύκολα τις φωλιές τους.  
Οι φίλοι μας τα χελιδόνια έχουν διάφορα ονόματα . Το Σπιτοχελίδονο  και το 
Σταυλοχελίδονο  φτιάχνουν φωλιές στις στέγες των σπιτιών. 
Πρώτα έρχονται τα αρσενικά και ψάχνουν την παλιά τους φωλιά.  Τα ζευγάρια ετοιμάζουν 
τις φωλιές μαζί, με λάσπη και με σάλιο. Ο ήλιος και ο αέρας θα τις κάνουν γερές σαν 
τσιμέντο. Όλοι γνωρίζουν τις παλιές φωλιές , εκτός από τα πολύ νεαρά χελιδονάκια. 
Τα άλλα χελιδόνια που δεν ζουν κοντά μας είναι το Βραχοχελίδονο και το Οχθοχελίδονο. 
Αυτά αγαπούν τα βράχια και τις όχθες κοντά στο νερό. 
Στην Αθήνα μπορούμε να βρούμε χελιδονοφωλιές στον Εθνικό Κήπο, στην Ακρόπολη , στο 
Θησείο και στην Πλάκα. Όπου δηλαδή υπάρχουν αρχαία ευρήματα. Στα μέρη αυτά βρίσκουν 
ησυχία,  θάμνους και φαγητό. Τέλος άλλα χελιδόνια φτιάχνουν τις φωλιές τους στις 
ταράτσες των σπιτιών μας κάτω από υπόστεγα ή θερμοσίφωνες. Αγαπούν τις ήσυχες 
περιοχές που επικρατεί ηρεμία. 
Πήγαινε λοιπόν μια βόλτα να ψάξεις  για χελιδονοφωλιές!! 





Ένωσε το κάθε χελιδόνι με τη φωλιά που ταιριάζει στο 
μέγεθός του. 



Ήδη από την αρχαιότητα τα παιδιά γιόρταζαν το τέλος του 
χειμώνα με τα «χελιδονίσματα». Κρατώντας το ομοίωμα ενός 
χελιδονιού τριγυρνούσαν στη πόλη και τραγουδώντας τη 
«χελιδόνα», ζητούσαν φιλέματα. Το έθιμο της «χελιδόνας» 
συνεχίστηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ως τα νεότερα 
χρόνια. Την 1η του Μάρτη τα παιδιά ξεχύνονταν στους 
δρόμους για να καλωσορίσουν τα χελιδόνια, αγγελιοφόρους 
της άνοιξης, που δε θ’ αργούσε να έρθει και τραγουδούσαν, 
σε διάφορες τοπικές παραλλαγές, το παρακάτω τραγούδι. 

Με το τραγούδι αυτό καλωσορίζουν τα χελιδόνια και μ’ 
αυτά την Άνοιξη. 
Είναι συγκινητική η ομοιότητα με το επίσης παιδικό 
τραγούδι για τη χελιδόνα που μας παραδόθηκε από την 
αρχαιότητα: 
 
                        Ηλθ΄ήλθε η χελιδών 
                        καλάς ώρας άγουσα 
                        καλούς ενιαυτούς 
                        επί γαστρέρι λευκά 
                        επίνώτα μέλαινα… 



Παραδοσιακά κάλαντα της Άνοιξης 

Περιστεράκι πέταξε 
Βρήκε πύργο κι έκατσε 
Και χαμοκελάηδησε : 
 
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, 
και Φλεβάρη φοβερέ 
κι αν χιονίσεις κι αν φλεβίσεις 
πάλιν Άνοιξη θ’ ανθίσεις. 

Μάρτη Μάρτη βροχερέ  
Και Απρίλη δροσερέ  
Τα πουλάκια κελαηδούν 
τα δεντράκια φύλλα ανθούν 
 
Τα πουλάκια κελαηδούν  
Τα δεντράκια φύλλα ανθούν  
τα πουλάκια αυγά γεννούν  
Κι αρχινούν να τα κλωσούν 

https://www.youtube.com/watch
?v=4IavNALgCTI  

Άκουσέ το 
εδώ: 
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Παραδοσιακά κάλαντα της Άνοιξης 
Δραστηριότητες- Επεξεργασία 

 Κατασκευάζουμε τη χελιδόνα: 

 Μαθαίνουμε τα λόγια και το τραγούδι με τη βοήθεια του 
εικονόλεξου που ακολουθεί και τραγουδάμε τα κάλαντα με τη 

χελιδόνα μας στο σπίτι 

Θα χρειαστούμε: 
Ένα χάρτινο πιάτο ή 
χαρτόνι 
Ένα ζωγραφισμένο 
χελιδόνι 
Κορδέλες 
Μια λευκή κόλλα χαρτί 

Οδηγίες: 
1. Δημιουργούμε ένα ανοιξιάτικο 

στεφάνι με το χάρτινο πιάτο ή το 
χαρτόνι και το στολίζουμε με χάρτινα 
λουλούδια 

2. Τοποθετούμε στο κέντρο το χελιδόνι 
που ζωγραφίσαμε 

3. Κολλάμε τις κορδέλες, ώστε να 
κρέμονται από το πιάτο 

4. Προσθέτουμε μια λαβή, τυλίγοντας την 
λευκή κολλα 



Με τη βοήθεια του εικονόλεξου μάθε τα κάλαντα της 
Άνοιξης 



Διάβασε με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου 
τις παροιμίες της Άνοιξης! 

Δραστηριότητα: Ζωγράφισε ό,τι σου 
άρεσε από τις παροιμίες που διάβασες! 



Αγαπητοί μας γονείς και γλυκά μας παιδιά,  
μπήκε για τα καλά η Άνοιξη και θα’ ρθει η 

Πασχαλιά! 
Παίξτε, βγείτε,  τη φύση χαρείτε και 

χελιδονάκια βρείτε! 
 
 

ΤΕΛΟΣ 


