Δραστηριότητα Κατασκευής
«Στεφάνι Πρωτομαγιάς»

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας
Η δραστηριότητα μας περιέχει εκπαιδευτικό βίντεο για την εργατική
πρωτομαγιά, ακρόαση τραγουδιών πρωτομαγιάς και φυσικά κατασκευή
πρωτομαγιάτικου στεφανιού.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην δραστηριότητα μας
είναι η συζήτηση και η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας.

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας
Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την δραστηριότητα μας είναι :
•
•
•
•
•
•
•

Χρωματιστά χαρτιά Α4
Κίτρινο γκοφρέ χαρτί
Χαρτόνι
Πιστόλι σιλικόνης
Τσιμπιδάκι ή μανταλάκι
Ψαλίδι
Νήμα

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας
Ξεκινάμε την δραστηριότητα μας δείχνοντας στα παιδιά ένα βίντεο το
οποίο εξηγεί πως ξεκίνησε η εργατική πρωτομαγιά και τι γιορτάζουμε.
https://www.youtube.com/watch?v=XOIFcwj9_uA

Σχολιάζουμε μαζί με τα παιδιά το βίντεο και ακούμε και κάποια
τραγούδια σχετικά με την πρωτομαγιά.
•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=6U1Y_7sW2L0
https://www.youtube.com/watch?v=iqY64QGtT7s
https://www.youtube.com/watch?v=06RAG12bM_M
https://www.youtube.com/watch?v=QrER7r-e4lA
https://www.youtube.com/watch?v=wOpZxGG4Ej4
https://www.youtube.com/watch?v=fRwf9zDn6CQ

Καθώς ακούμε τα τραγούδια ξεκινάμε και την κατασκευή του
πρωτομαγιάτικου στεφανιού μας.
Το πρώτο βήμα είναι να φτιάξουμε τα λουλουδάκια μας. Τα βήματα που
ακολουθούμε είναι :
•

Αρχικά, διπλώνουμε το φύλλο στα μισά για να πάρουμε ένα μεγάλο
τετράγωνο.
• Χωρίζουμε και κόβουμε το μεγάλο τετράγωνο σε τέσσερα και
παίρνουμε τα τέσσερα μικρά τετράγωνα.
• Διπλώνουμε τα φύλλα του μικρού τετραγώνου από άκρη σε άκρη
πάντα αντίθετα.
• Λυγίζουμε τις αιχμηρές γωνίες προς τα πάνω, πρώτα από τα αριστερά
και μετά από τα δεξιά.
• Οι διπλωμένες άκρες ανοίγουν και πιέζονται ελαφρώς, έτσι ώστε να
μπορούμε να δούμε τη δίπλωση στη μέση. Αναποδογυρίζουμε το
προεξέχον άκρο.
• Το ίδιο βήμα επαναλαμβάνεται στο αριστερό προεξέχον άκρο που
μπαίνει μέσα.
•
Στο προτελευταίο κίτρινο τετράγωνο, διπλώνουμε ξανά τις πλευρικές
άκρες.

•

.

Στη συνέχεια διπλώνουμε και κολλάμε τις δυο άκρες με κόλλα και
βάζουμε ένα μανταλάκι και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να
στεγνώσει η κόλλα.

•

Αφού στεγνώσουν ξεκινάμε την συναρμολόγηση των λουλουδιών μας.
Κολλώντας τα πέταλα που φτιάξαμε μεταξύ τους με σιλικόνη. Για κάθε
λουλούδι ενώνουμε έξι πέταλα. Είτε ίδια χρώματα είτε διάφορα
χρώματα.

Στη συνέχεια ετοιμάζουμε την βάση του στεφανιού μας. Σε ένα κομμάτι
από σκληρό χαρτί (θα μπορούσε να είναι από χαρτόκουτο) σχεδιάζουμε
και κόβουμε ένα στεφάνι και το ντύνουμε με κίτρινο γκοφρέ χαρτί. Σε
μια πλευρά κολλάμε και λωρίδες από κίτρινο γκοφρέ σαν ακτίνες ήλιου.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια της σιλικόνης κολλάμε τα λουλουδάκια που
έχουμε ετοιμάσει πάνω στο στεφάνι μας. Και τέλος ανοίγουμε μια μικρή
τρύπα στο πάνω μέρος του στεφανιού και περνάμε σπάγκο για να
μπορέσουμε να το κρεμάσουμε στη πόρτα μας.

http://ivaalex.blogspot.com/2014/03/blog-post_11.html

