
                                                  Σχέδιο Διδασκαλίας 

 

                           Δραστηριότητες για την Πρωτομαγιά στο σπίτι 

 

Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

Διάφορες δραστηριότητες για την Πρωτομαγιά με τις οποίες μπορούμε να περάσουμε 

δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά. 

 

 Διαβάζοντας για την Πρωτομαγιά 

 

 Το παραμύθι  Μια φόρα την Πρωτομαγιά της Λίνας Ρόκα , μιλάει για την 

εργατική Πρωτομαγιά και εξηγεί με έναν έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο τους 

λόγους για τον εορτασμό της ημέρας αυτής. 

Θα σας πω ένα παραμύθι που θυμάμαι λίγο την αρχή, γιατί ξεχνάω πολύ και δεν σκέφτηκα 

να δέσω στο δάχτυλο μία κλωστή. 

Μια φορά κι ένα καιρό, σε ένα κόσμο διαφορετικό, σε ένα κήπο, δεν ακούγονταν 

τραγούδια, αλλά αναστεναγμοί και παράπονα απ' τα λουλούδια.  

Το χώμα είχε ποτιστεί από τα δάκρυα τους τα καυτά και τα πέταλα τους δεν άνοιγαν στου 

ήλιου την αγκαλιά.  

Ήταν τυλιγμένα με δυστυχία και βαρύ καημό και το γέλιο είχε σβηστεί, σε κείνο τον κήπο 

τον παλιό. 
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 Ποίημα του Διονύση Σολωμού για την Πρωτομαγιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ποίημα για την Πρωτομαγιά, Ελένη Τσούση,2012 

 

 

 

 

 

 

 



 Τραγούδια για την Πρωτομαγιά 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=gHhnSKa0hH , Παιδική Χορωδία Σπύρου 

Λάμπρου - Πρωτομαγιά  

 https://www.youtube.com/watch?v=zo1OLQ_9If8, Βυζαντινός Χορός 

ΗΔΥΜΕΛΟΝ-Την Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν 

 https://www.youtube.com/watch?v=UQ9vFO9X5ro, Παραδοσιακό τραγούδι – 

Τα κάλαντα της Άνοιξης 

 https://www.youtube.com/watch?v=egR8zuI550Y, Παιδική χορωδία Σπύρου 

Λάμπρου- Λουλουδόκοσμος 

 https://www.youtube.com/watch?v=n3xnaE-4o7c , Ελεονώρα Ζουγανέλη, 

Ευρυπίδης Ζεμενίδης-Το τραγούδι της άνοιξης 

 https://www.youtube.com/watch?v=QrER7r-e4lA , Γιάννης Ζουγανέλης-  

Πρωτομαγιά 

 https://www.youtube.com/watch?v=3WEqDVSyl4w , Πεντοζάλι - Μες του 

Μαγιού τις μυρωδιές. 

 

 

 

 Παίζοντας για την Πρωτομαγιά 
 

 

 Ακροστιχίδα για τον Μάιο 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHhnSKa0hH
https://www.youtube.com/watch?v=zo1OLQ_9If8
https://www.youtube.com/watch?v=UQ9vFO9X5ro
https://www.youtube.com/watch?v=egR8zuI550Y
https://www.youtube.com/watch?v=n3xnaE-4o7c
https://www.youtube.com/watch?v=QrER7r-e4lA
https://www.youtube.com/watch?v=3WEqDVSyl4w


 

 

 Εικονολέξα για τον Μάιο 

 

 

 

 

 



 Στεφάνι και μαθηματικά 
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 Ζωγραφική και φύση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Παιχνίδι : Βάλε την μελισσούλα μέσα στο λουλούδι  

                               Υλικά:  

 1 πλαστικό μπουκάλι 

 Σκοινί  

 Τέμπερες και μαρκαδόρους 

 Χαρτόνι  

 Θήκη στρόγγυλη για το σώμα της μελισσούλας  

 Ψαλίδι 

 

 

Εκτέλεση : 

Κόβουμε στη μέση περίπου το πλαστικό μπουκάλι, δημιουργούμε τα πέταλα κόβοντας 

μικρά στρόγγυλα κομμάτια στην άκρη από το μπουκάλι και τα αναποδογυρίζουμε. 

Χρωματίζουμε και στολίζουμε το μπουκάλι όπως επιθυμούμε. Στη συνέχεια δημιουργούμε 

το σώμα της μέλισσας είτε από μια έτοιμη θήκη που ήδη έχουμε είτε από κλωστή. 

Τοποθετούμε στην άκρη της μέλισσας σπάγκο -σκοινί και κολλάμε το σκοινί περίπου στη 

μέση του μπουκαλιού. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης χρησιμοποιώντας το ένα του 

χέρι να καταφέρει να βάλει την μέλισσα μέσα στο μπουκάλι – λουλούδι . Ο κάθε παίκτης 

λοιπόν θα πρέπει να κάνει διάφορες κινήσεις μέχρι να το πετύχει. 

 

 

 

  

 



 Ανοιξιάτικα αινίγματα 

 

 

 

Καλή Πρωτομαγιά σε όλους με υγεία , γέλια και χαρές. 


