
 

Δραστηριότητα Κατασκευής 

 

«Πρωτομαγιάτικο Καλάθι» 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

Η δραστηριότητα μας περιέχει τρόπο κατασκευής καλαθιού. 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην δραστηριότητα μας 

είναι η συζήτηση και η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας. 

 

 

 



Περιγραφή εκτέλεσης  δραστηριότητας 

 

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή μας εξηγούμε στα παιδιά μια παλιά 

παράδοση πρωτομαγιάς την οποία μπορούμε και εμείς να εφαρμόσουμε. 

Σύμφωνα με την παράδοση τα παιδιά συνήθιζαν να μαζεύουν λουλούδια 

σε μικρά καλάθια και να τα αφήνουν να κρέμονται στις πόρτες των 

ανθρώπων που αγαπούν. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να φτιάξουμε τα 

δικά μας καλαθάκια και να τα κρεμάσουμε στις πόρτες γιαγιάδων και 

παππούδων ή άλλων αγαπημένων μας προσώπων(μιας και δεν μπορούμε 

να τους επισκεπτόμαστε) και να τους εκπλήξουμε χαρίζοντας τους 

λουλούδια. Κάνουμε μια βόλτα και μαζεύουμε διάφορα λουλούδια από 

τη φύση ή, αν θέλουμε ένα πιο προσεγμένο βάζο, αγοράζουμε λίγα 

αγαπημένα λουλούδια  (του προσώπου που θα τα προσφέρουμε). 

 

 

Πρόταση 1 

 



Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την δραστηριότητα μας είναι:  

• Διάφορα λουλούδια 

• Βάζο μέισον (mason jar) ή τενεκεδάκι από κονσέρβα 

• Κορδέλα  

• Ψαλίδι  

• Μια μικρή κάρτα  

• Σπάγκο 

 

Διαδικασία: 

Μετράμε το ύψος των λουλουδιών και κόβουμε τα κοτσάνια τους λίγο 

εάν χρειαστεί, για να ταιριάζει το ύψος τους στο βάζο μας. Γεμίζουμε το 

βαζάκι μας νερό και τοποθετούμε μέσα τα λουλούδια μας.  

 



 

Στη συνέχεια κόβουμε την κορδέλα στο ύψος που επιθυμούμε (θα είναι 

τo “χερούλι” του “καλαθιού” μας), το περνάμε μέσα από το καπάκι και 

βιδώνουμε καλά το καπάκι.  

 

 

Τέλος προσθέτουμε ένα μήνυμα αγάπης το οποίο το δένουμε με ένα 

σπάγκο πάνω στο βαζάκι και είμαστε έτοιμοι για την παράδοση! 



  

Αν δεν έχουμε βαζάκι με τέτοιο καπάκι μπορούμε δέσουμε γερά ένα 

μεγάλο κομμάτι σπάγκο γύρω από το βάζο μας. 

 

 

 



Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο τενεκεδάκι στο 

οποίο ανοίγουμε τρύπες με ένα τρυπάνι περνάμε κορδέλα ή σπάγκο και 

το γεμίζουμε με τα λουλούδια μας και λίγο νερό.  

 

 

 

Πηγή : https://oneshetwoshe.com 

 

https://oneshetwoshe.com/


Πρόταση 2 

 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την δραστηριότητα μας είναι:  

• Διάφορα λουλούδια 

• Χαρτί περιτυλίγματος ή χαρτόνι  

• Κορδέλα  

• Ψαλίδι  

• Μια μικρή κάρτα  

• Σπάγκο 

• Διάφανη κολλητική ταινία 

• Διακορευτή  

 



 

 

Διαδικασία: 

 

1. Αρχικά με το χαρτί περιτυλίγματος ή το χαρτόνι μας 

φτιάχνουμε ένα χωνί και κολλάμε τις άκρες για να μείνει 

σταθερό. 

2. Με τη βοήθεια του διακορευτή ανοίγουμε δύο τρύπες 

αντικριστά και περνάμε την κορδέλα μας. 

3. Προθέτουμε και την κάρτα με το μήνυμα μας δένοντας την 

πάνω στην κορδέλα. 

4. Μετράμε το μήκος από το χωνάκι που φτιάξαμε και 

προσαρμόζουμε το ύψος των λουλουδιών ανάλογα κόβοντας 

τα. 

5. Ποτίζουμε καλά με νερό μερικά κομμάτια χαρτί κουζίνας 

και τυλίγουμε τα λουλούδια μας για να μην μαραθούν. 

6. Για να μην βραχεί το καλαθάκι μας τοποθετούμε το ματσάκι 

λουλουδιών με το ποτισμένο χαρτί σε σακουλάκι και το 

δένουμε με σπάγκο για να μην πέφτει. 

7. Τοποθετούμε τα λουλούδια μέσα στο χωνάκι μας. 

8. Είμαστε έτοιμοι να χαρίσουμε αγάπη και ευτυχία αφήνοντας 

το καλαθάκι στη πόρτα ενός αγαπημένου μας προσώπου!  

 

 

 

 

 

Πηγή : http://www.homemakershabitat.com 

 

http://www.homemakershabitat.com/


 



Πρόταση 3 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την δραστηριότητα μας είναι:  

• Διάφορα λουλούδια 

• Ένα μεγάλο λευκό χάρτινο ποτήρι 

• Μολύβι 

• Ψαλίδι  

• Κορδέλα ή σύρμα πίπας 

• Διακορευτή  

• Τέμπερα  

• Πινέλο  

• Σπάγκο 

 

Διαδικασία: 

1. Σχεδιάζουμε περιμετρικά από το ποτήρι ένα κύκλο λίγο πιο 

κάτω από το χείλος του ποτηριού. 

2. Χαράζουμε κάθετες γραμμές ανά δύο εκατοστά. 

3. Κόβουμε με το ψαλίδι μας τις γραμμές μέχρι τον κύκλο που 

είχαμε σχεδιάσει 

4. Στρογγυλοποιούμε τις λωρίδες για να δημιουργηθούν 

πέταλα στο καλάθι μας που θα θυμίζει λουλούδι. 

5. Με διακορευτή ανοίγουμε δύο τρύπες αντικριστά.  

6. Βάφουμε το καλάθι-λουλούδι μας με χρώμα-τέμπερα. 

7. Αφού στεγνώσει περνάμε την κορδέλα μας ή σύρμα πίπας 

αν θέλουμε ένα πιο γερό χερούλι. 

8. Ρυθμίζουμε το ύψος των λουλουδιών μας, τα τυλίγουμε με 

βρεγμένο χαρτί κουζίνας. 



9. Τοποθετούμε τα λουλούδια σε σακουλάκι για να μην βραχεί 

το καλάθι μας. 

10. Τοποθετούμε την μικρή μας ανθοδέσμη μαζί με το 

σακουλάκι μέσα στο καλάθι, κρεμάμε και μια μικρή κάρτα 

με το μήνυμα μας και το καλάθι μας είναι έτοιμο για 

παράδοση! 

 

 

Πηγή : https://www.boredart.com 

 

ΚΑΛΗ   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!! 

https://www.boredart.com/wp-content/uploads/2017/11/Cool-Winter-DIY-Craft-Projects-3.jpg

