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Γλφσσική Αγφγή

Η άνοιξθ ζχει 3 
μινεσ: Μάρτθσ, 
Απρίλθσ, Μάθσ.

Η κερμοκραςία 
ανεβαίνει και ο 

καιρόσ 
βελτιϊνεται.

Τα λιβάδια 
πραςινίηουν.

Τα λουλοφδια 
ανκίηουν.

Τα χελιδόνια 
επιςτρζφουν και 

φτιάχνουν ξανά τισ 
φωλιζσ τουσ.

Τα ζντομα 
ξυπνοφν –

εκκολάπτονται.

ηε θύζε 

ζπκβαίλνπλ 

πνιιέο 

αιιαγέο…



Φαληάζνπ όηη ηαμηδεύεηο ζε 

απηό ην όκνξθν αλνημηάηηθν 

ηνπίν. Πεξηέγξαςε ηη βιέπεηο, 

ηη αθνύο, ηη κπξίδεηο θαη ηη 

αηζζάλεζαη…



Μπνξείο λα 

βξεηο θη εζύ ηε 

ιέμε άλνημε;Αυτι είναι θ λζξθ…



Γλφσσική Αγφγή

Πάξε κνιύβη θαη ραξηί θαη 
γξάςε ηηο πην θάησ ιέμεηο.

Υηύπα παιακάθηα γηα λα 
βξεηο πόζεο ζπιιαβέο έρεη 

ε θάζε ιέμε.

Εσγξάθηζε δίπια ζε θάζε 
ιέμε ηόζεο ραξνύκελεο 
θαηζνύιεο όζεο θαη νη 
ζπιιαβέο ηεο ιέμεο. 

άνοιξθ

λουλοφδι

πεταλοφδα

μζλιςςα

χελιδόνι

ιλιοσ

Μπορείσ να κόψεισ τισ 
λζξεισ και να τισ 

ομαδοποιιςεισ  με κριτιριο 
τον αρικμό των ςυλλαβϊν 

που ζχει θ κάκε λζξθ.

Φτιάξε κι εςφ τον πίνακα 
που βλζπεισ δίπλα και 

κόλλθςε τθν κάκε λζξθ ςτθ 
ςωςτι ςτιλθ.

2
συλλαβές

3 
συλλαβές

4 
συλλαβές

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!



Ώξα γηα 

παξακύζη… 

Άθνπζε κε 

πξνζνρή!



























Σώξα πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο…

Πνηνο είλαη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο;

Σί απνθάζηζε λα θπηέςεη ε Φιώξα;

Σί πίζηεπε ε Φιώξα όηη ζα γίλεη ην ηνύβιν όηαλ κεγαιώζεη;

Σί έγηλε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ην ηνύβιν πνπ θύηεςε ε Φιώξα;

Σί ζνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ζηελ ηζηνξία;

Εσγξάθηζε ηη ζνπ 
άξεζε πεξηζζόηεξν 

ζηελ ηζηνξία.

Αλ ζέιεηο κπνξείο λα 
αληηγξάςεηο θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ 
παξακπζηνύ.

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!



Μαθηματικά

Θέισ λα θπηέςσ ινπινύδηα ζηηο γιάζηξεο ηνπ θήπνπ κνπ.

Πόζα ινπινύδηα πξέπεη λα θπηέςσ ζε θάζε γιάζηξα γηα λα έρνπλ όιεο νη

γιάζηξεο πέληε 5 ινπινύδηα ;

Υξεηάδνκαη ηε 

βνήζεηα ζνπ…

Πάξε κνιύβη θαη ραξηί 
θαη δσγξάθηζε ηηο 6 

γιάζηξεο πνπ 
αθνινπζνύλ. Πξνζνρή: 
Υξεζηκνπνίεζε κνιύβη, 

όρη ρξσκαηηζηό.

Εσγξάθηζε κε 
ρξσκαηηζηό κνιύβη ηα 

ινπινύδηα πνπ ιείπνπλ, 
γηα λα κπνξέζσ λα 

θαηαιάβσ πόζα 
ινπινύδηα πξέπεη λα 

θπηέςσ αθόκα ζε θάζε 
γιάζηξα.

Θπκήζνπ: ε θάζε 
γιάζηξα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ 5 ινπινύδηα.

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!



Πόςα λουλοφδια πρζπει να φυτζψω ςε κάκε γλάςτρα; 
Θυμήσου: Σε κάκε γλάςτρα πρζπει να υπάρχουν 5 λουλοφδια.



Πόςα λουλοφδια πρζπει να φυτζψω ςε κάκε γλάςτρα; 
Θυμήσου: Σε κάκε γλάςτρα πρζπει να υπάρχουν 5 λουλοφδια.



Πόςα λουλοφδια πρζπει να φυτζψω ςε κάκε γλάςτρα; 
Θυμήσου: Σε κάκε γλάςτρα πρζπει να υπάρχουν 5 λουλοφδια.



Ώξα λα 

θπηέςνπκε θη 

εκείο ζπνξάθηα!

Φσσικές Επιστήμες

Τιηθά:

- Γηάθνξνη ζπόξνη: 
ινπβηά, θαζόιηα, 
θαθέο, ζηηάξη θ.ι.π.

- Άδεηα πιαζηηθά 
θνπηηά

- Βακβάθη

- Ζκεξνιόγην

Γξάθνπκε ηα 
νλόκαηα ησλ 

ζπόξσλ ζε έλα 
ραξηί θαη ην παηδί 

αληηγξάθεη ηηο 
ιέμεηο ζηα 

πιαζηηθά θνπηηά. 

Σνπνζεηνύκε ην 
βακβάθη κέζα ζηα 
πιαζηηθά θνπηηά.

Σνπνζεηνύκε ηνπο 
ζπόξνπο πάλσ 
ζην βακβάθη. 

Βάδνπκε έλα είδνο 
ζπόξσλ ζε θάζε 

θνπηί.



Μπνξείο λα 

παξαηεξείο ηα 

ζπνξάθηα ζνπ 

θαζεκεξηλά θαη λα 

θαηαγξάθεηο ηηο 

παξαηεξήζεηο ζνπ 

ζε έλα εκεξνιόγην. 

Πνηίδνπκε ηνπο 
ζπόξνπο θαη 

πξνζέρνπκε ώζηε 
ην λεξό λα βξέμεη 

όιν ην βακβάθη γηα 
λα αξρίζνπλ λα 
κνπιηάδνπλ νη 

ζπόξνη.

Σνπνζεηνύκε ηα 
θνπηηά ζηε 
βεξάληα.

Παξαθνινπζνύκε 
θαζεκεξηλά ηνπο 

ζπόξνπο πνπ 
θπηέςακε. Όπνηε 
παξαηεξνύκε όηη 

ην βακβάθη 
ζηεγλώλεη ην 

βξέρνπκε κε λεξό.

ΠΡΟΟΥΖ!!!                      
Γελ ην 

παξαθάλνπκε κε 
ην πόηηζκα γηα λα 
κελ επεξεάζνπκε 
ηε θύηξσζε ησλ 

ζπόξσλ.

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!



Μοσσική Αγφγή

https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU Με ηε βνήζεηα ελόο 
κεγάινπ δηάβαζε ην 

εηθνλόιεμν πνπ αθνινπζεί. 
Απηό ζα ζε βνεζήζεη λα 
κάζεηο θαη ην ηξαγνύδη. 

Σί ζα ήζειεο λα θσιηάδεη 
ζην δηθό ζνπ δέληξν; 

Εσγξάθηζε ην δηθό ζνπ 
θαληαζηηθό δέληξν.

Πάηεζε ην 

ζύλδεζκν γηα 

λα αθνύζεηο ην 

ηξαγνύδη…

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!

https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU


Σν δέληξν πνπ θπηέςακε 

ζηνπ θήπνπ ηε γσληά

κεγάισζε θαη απάλσ ηνπ 

θσιηάδνπλε πνπιηά               .

Παπαξνύλεο , θξίλα        , παλζέδεο       , γηαζεκηά

καξγαξίηεο , ξόδα      , αλζίδνπλ ζηα θιαξηά.

Μαο θνξντδεύεη απηόο, 

θη αληί γηα ηα πνπιηά

καο αξαδηάδεη

ινπινύδηα             κε θηεξά!



Σν δέληξν πνπ θπηέςακε 

ζηνπ θήπνπ ηε γσληά

κεγάισζε θαη απάλσ ηνπ 

θσιηάδνπλε πνπιηά              .

Καιακάξηα , κύδηα , ηζηπνύξεο θαη ζαξγνί    

θαξαβίδεο , ζηξείδηα         , γαξίδεο θη αζηαθνί          .

Μα πνπ ηα βξήθε απηόο,

ηόζα ζαιαζζηλά

θαη κεο ζηνλ θήπν

ζα θηηάμεη θαθαβηά            !



Σν δέληξν πνπ θπηέςακε 

ζηνπ θήπνπ ηε γσληά

κεγάισζε θαη απάλσ ηνπ 

θσιηάδνπλε πνπιηά               .

Αιεπνύδεο , ηίγξεηο           , ιηνληάξηα ηξνκεξά

αληηιόπεο , δέβξεο           , αξθνύδεο        θη εξπεηά              .

Σα άγξηα δώα 

ηα πήξε γηα πνπιηά

θη έθηηαμε δνύγθια

ζηνπ θήπνπ ηε γσληά!



Σν δέληξν πνπ θπηέςακε 

ζηνπ θήπνπ ηε γσληά

κεγάισζε θαη απάλσ ηνπ 

θσιηάδνπλε πνπιηά            .

Υειηδόληα , αεδόληα          , ζπνπξγίηηα θη αεηνί

πειαξγνί          , θνηζύθηα θαη ηζαιαπεηεηλνί .

Ναη ηώξα κάιηζηα, καο κίιεζε ζσζηά

θαη θειαεδνύλε ζην δέληξν         ηα πνπιηά             !

Ραηα ξαηα ξαηα ξαηα ξαηα ξαηα Ραξαξα

Ραηα ξαηα ξαηα ξαηα ξαηα ξαηα Ραξαξα



Εικαστικές Σέτνες

Απηή είλαη ε 

δσγξάθνο Σδώξηδηα

Ο Κηθ. Γελλήζεθε 

ζηελ Ακεξηθή θαη 

έγηλε γλσζηή γηα 

ηνπο πίλαθεο 

ινπινπδηώλ ηεο 

εξήκνπ.

Πην θάησ ζα δεηο κεξηθνύο από 

ηνπο πίλαθεο ηεο. Πξόζεμε:

ην κέγεζνο ησλ ινπινπδηώλ 

πνπ γεκίδνπλ ζρεδόλ όιε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πίλαθα,

ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα 

ινπινύδηα,

ηα έληνλα πεξηγξάκκαηα θαη

ηα δσληαλά ρξώκαηα πνπ 

έρνπλ ηα ινπινύδηα.











Καη ηώξα ήξζε ε δηθή ζνπ 

ζεηξά!!! Πάξε πηλέιν θαη 

κπνγηέο θαη εηνηκάζνπ λα 

δσγξαθίζεηο…

Βγεο έμσ ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ζνπ ή ζε 
θάπνην ρσξάθη πνπ είλαη θνληά ζην ζπίηη ζνπ 
θαη βξεο έλα ινπινύδη πνπ ζνπ αξέζεη.

Παξαηήξεζε κε πξνζνρή ην ινπινύδη:

-ην ζρήκα θαη ην ρξώκα πνπ έρνπλ ηα πέηαια 
ηνπ.

-ην ζρήκα θαη ην ρξώκα ηεο γύξεο ηνπ.

Πάξε ην παζηέι ζνπ θαη δσγξάθηζε πξώηα ην 
πεξίγξακκα ηνπ ινπινπδηνύ. Πξνζπάζεζε 
λα δσγξαθίζεηο όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 
ινπινπδηνύ.

ην ζπίηη κπνξείο λα ζπλερίζεηο κε ην 
ρξσκάηηζκα ηνπ ινπινπδηνύ. Υξεζηκνπνίεζε 
πηλέια θαη κπνγηέο, παζηέι, ρξσκαηηζηά, 
καξθαδόξνπο ή όηη άιιν έρεηο ζην ζπίηη. Καη 
κελ μεράζεηο λα ρξσκαηίζεηο ην θόλην.

Θσμήσοσ 

να γράυεις 

το όνομα 

σοσ!



Τιηθά:

- 1 ράξηηλε 
ζπζθεπαζία 
από αβγά

-1 ράξηηλν 
πηάην

-λεξνκπνγηέο

-ςαιίδη

-γόκα

Πνξεία:

Κόβνπκε ηηο 
απγνζήθεο από 

ηε ράξηηλε 
ζπζθεπαζία ζε 

ζρήκα 
ινπινπδηνύ.

Υξσκαηίδνπκε 
κε δηάθνξα 
ρξώκαηα 

λεξνκπνγηέο
ηηο ράξηηλεο 
απγνζήθεο.

Κόβνπκε ηνλ 
εζσηεξηθό 
θύθιν ηνπ 
ράξηηλνπ 

πηάηνπ θαη 
ρξσκαηίδνπκε 
κε πξάζηλε 

λεξνκπνγηά ην 
ζηεθάλη πνπ 
δεκηνπξγείηε.

Κνιιάκε πάλσ 
ζην ζηεθάλη ηα 
ινπινύδηα θαη 
ην καγηάηηθν 
ζηεθάλη είλαη 

έηνηκν.

ΚΑΛΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!!

Ζ πξώηε κέξα ηνπ Μάε 

νλνκάδεηαη Πξσηνκαγηά. 

Δίλαη ε γηνξηή ηεο άλνημεο 

θαη ησλ ινπινπδηώλ αιιά 

θαη ε γηνξηή ησλ εξγαηώλ. 

Απηή ηε κέξα θηηάρλνπκε 

καγηάηηθα ζηεθάληα…



Σα παηδηά 
ζηέθνληαη 

αλαθαηεκέλα ζην 
ρώξν. 

Γίλνπκε δηάθνξεο 
εληνιέο θαη ηα 

παηδηά πξέπεη λα 
θάλνπλ όηη ιέκε 

αξθεί ε εληνιή λα 
μεθηλά κε ηε 

θξάζε «Ο Γηάλλεο 
ιέεη…».

Αλ ε εληνιή δελ 
μεθηλά κε ηε 

θξάζε «Ο Γηάλλεο 
ιέεη…» ηα παηδηά 
πξέπεη λα κείλνπλ 

αθίλεηα.

Για παράδειγμα, αν 
ποφμε «χζρια ςτθν 
κοιλία» τα παιδιά 
πρζπει να μείνουν 

ακίνθτα. Ενϊ αν 
ποφμε «ο Γιάννθσ 

λζει… τα χζρια ςτθν 
κοιλία» τότε τα 

παιδιά εκτελοφν 
τθν εντολι.

Φσσική Αγφγή



Τιηθά:

1 ξνιό από ραξηί θνπδίλαο

4-6 ράξηηλα πηάηα

λεξνκπνγηέο

πηλέιν

απηνθόιιεηε δηάθαλε ηαηλία

ςαιίδη

Κόβνπκε ηνλ εζσηεξηθό 
θύθιν ησλ ράξηηλσλ 

πηάησλ γηα λα 
δεκηνπξγεζνύλ θξίθνη.

Υξσκαηίδνπκε ηα 
ράξηηλα πηάηα – θξίθνπο 

κε λεξνκπνγηέο.

ηεξεώλνπκε κε 
απηνθόιιεηε δηάθαλε 

ηαηλία ην ξνιό από 
ραξηί θνπδίλαο ζε έλα 

ράξηηλν πηάην.

Ρίρλνπκε ηνπο θξίθνπο 
– πηάηα θαη 

πξνζπαζνύκε λα 
βξνύκε ην ζηόρν. 

ΚΑΛΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ!!!



Καη θάηη γηα 

εκάο ηνπο 

γνλείο…



αο επρόκαζηε 

Υξηζηόο Αλέζηε θαη 

Υξόληα Πνιιά κε Τγεία!!!


