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Τίτλος βιβλίου:	 Το	δάσος	της	ξύλινης	ξύστρας
Συγγραφέας:	 Κώστας	Μάγος
Εκδόσεις:	 	 Πατάκη
Ημ. έκδοσης:	 Απρίλιος	2012
Σελίδες:  56
Θέμα-στόχος:	 Πρόκειται	για	μια	ιστορία	που	ασχολείται	
με	την	ευαισθητο-ποίηση	των	παιδιών	σχετικά	με	το	περιβάλ-
λον.	Στόχος	της	ιστορίας	είναι	να	αναπτύξει	στα	παιδιά	την	
ικανότητα	να	αντιλαμβάνονται	τις	αιτίες	των	πραγμάτων	και	
να	αγωνίζονται	για	τη	λύση	των	προβλημάτων.	Ταυτόχρονα	
καλλιεργούνται	οι	αισθήσεις	των	παιδιών	και	αναπτύσσεται	
η	φαντασία	τους,	αφού	ακόμα	κι	ένα	μικρό	καθημερινό	αντι-
κείμενο	όπως	μια	ξύστρα,	μπορεί	να	σημαίνει	τόσα	πολλά.

Ενδεικτικοί άξονες συζήτησης και ερωτήσεις κατανόησης:
• Ποιο	είναι	το	αγαπημένο	παιχνίδι	των	παιδιών	στο	δάσος;	Με	ποιον	τρόπο	το	έπαιζαν;
• Από	τι	ξύλο	ήταν	φτιαγμένη	η	ξύστρα	του	Τάκη;
• Ποιοι	ήταν	οι	τρεις	λόγοι	που	έκαναν	την	ξύστρα	του	Τάκη	να	ξεχωρίζει	από	τις	υπόλοιπες;
• Τι	είδους	κατασκευές	έκανε	ο	Τάκης;
• Τι	έπαθε	η	ξύστρα	και	ο	Τάκης	ήταν	στεναχωρημένος;
• Για	ποιο	λόγο	ο	Τάκης	πήγαινε	κάθε	μέρα	στο	δάσος	με	τους	κέδρους;
• Τι	συνάντησε	μια	μέρα	ο	Τάκης	στο	δάσος;
• Πώς	κατάλαβε	ο	Τάκης	ότι	το	δάσος	πήρε	φωτιά;
• Τι	έκαναν	οι	μεγάλοι	για	να	προστατεύσουν	το	δάσος	από	τη	φωτιά;	Τι	έκαναν	τα	παιδιά;
• Τι	είναι	ο	εθελοντής;	ή	Τι	σημαίνει	η	λέξη	«εθελοντής»;
• Πώς	περνούσαν	το	χρόνο	τους	οι	παρέες	που	επισκέπτονταν	το	δάσος;
• Τι	όνομα	έδωσαν	τα	παιδιά	στο	δάσος;

             ΑΠΌ ΤΌ ΒΙΒΛΙΌ …ΣΤΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  της Άννας Αθανασιάδου

Στη νέα μας αυτή στήλη αξιοποιούμε κάθε φορά ένα βιβλίο και προτείνουμε δρα-
στηριότητες για να το «ζωντανέψουμε». Προτείνουμε το βιβλίο να διαβαστεί από 
όλα τα παιδιά, ακόμα και ομαδικά μέσα στην τάξη. Με τις ενδεικτικές ερωτήσεις 
κατανόησης μπορούμε να «ξαναθυμηθούμε» και να αναστοχαστούμε πάνω στην 
ιστορία. Δίνονται και αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Το βιβλίο που προτείνουμε αυτή 
τη φορά, «Το δάσος της ξύλινης ξύστρας»  έχει θέμα οικολογικό, αλλά  μεταφέρει 
και μηνύματα σχετικά με δράση μας ως πολίτες. 
Προτείνεται για παιδιά Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού.

Το δάσος της ξύλινης ξύστρας
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Παιχνίδια και δραστηριότητες βασισμένες στην ιστορία 

«Τα βαφτίσια»
Παίζουμε	το	παιχνίδι	που	έπαιζε	και	ο	Τάκης	με	τους	φίλους	του	και	βαφτίζουμε	αντικείμε-
να	μέσα	από	τον	χώρο,	ανάλογα	με	το	τι	μας	θυμίζουν.	Εναλλακτικά,	τα	μισά	παιδιά	γίνονται	
«δέντρα»	και	σχηματίζουν	με	το	σώμα	τους	σχήματα	ή	έννοιες	και	τα	υπόλοιπα	παιδιά	τα	
«βαφτίζουν».

«Η ξύστρα που ακούγεται»
Όπως	στην	ιστορία	που	διαβάσαμε,	στην	οποία	τα	παιδιά	άκουγαν	ήχους	μέσα	από	την	ξύ-
στρα,	έτσι	κι	εμείς	παίζουμε	με	τους	ήχους.	Κάθε	παιδί	τραβάει	με	τη	σειρά	μια	από	τις	
κάρτες	του	παιχνιδιού	(που	είναι	τοποθετημένες	ανάποδα)	και	προσπαθεί	να	μιμηθεί	τον	
ήχο	που	αναφέρει	η	κάρτα.	Όποιος	από	τους	υπόλοιπους	μαντέψει	πρώτος	τι	ήχος	ακού-
στηκε,	κερδίζει	και	την	κάρτα.	Παίζουν	όλοι	με	τη	σειρά.	Το	παιχνίδια	μπορεί	να	παιχτεί	
και	σε	ομάδες	των	2-3	παιδιών,	αν	συμμετέχουν	8-10	παιδιά.	Κερδίζει	όποιος	μαζέψει	τις	
περισσότερες	κάρτες.

Χειροτεχνία
Αξιοποιούμε	το	αντίστοιχο	φύλλο	εργασίας	και	φτιάχνουμε	ξυσματοκα-
τασκευές,	όπως	έφτιαχνε	και	ο	ήρωας	της	ιστορίας	μας.	
Μπορούμε	να	τις	εκθέσουμε	στον	χώρο	ή	να	τις	δώσουμε	στα	
παιδιά	 να	 στολίσουν	 το	 δωμάτιό	 τους.	 Το	 φύλλο	 εργασίας	
μπορεί	να	κολληθεί	σε	χαρτόνι	για	να	είναι	πιο	σταθερό.

    ΑΠΌ ΤΌ ΒΙΒΛΙΌ …ΣΤΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  της Άννας Αθανασιάδου

Το δάσος της ξύλινης ξύστρας
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Κάρτες παιχνιδιού      

Κάρτες	για	το	παιχνίδι:	«Η	ξύστρα	που	ακούγεται»
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Κάρτες παιχνιδιού       από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Κάρτες παιχνιδιού            

Κάρτες	για	το	παιχνίδι:	«Η	ξύστρα	που	ακούγεται»
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Ποια	δέντρα	συναντάμε	στο	δάσος;
Ας	βρούμε		τις	κρυμμένες	λέξεις!

 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               

πεύκο κέδρος
πλάτανος έλατο

οξιά κουκουναριά
λεύκη κυπαρίσσι
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      

Η	ακροστιχίδα	του	«πυροσβέστη».

1.	 Σε	ποιον	τηλεφωνούμε	όταν	βλέπουμε	ένα	δάσος	να	καίγεται;
2.	 Ποιο	αντικείμενο	βοήθησε	τον	Τάκη	να	καταλάβει	ότι	το	δάσος	πήρε	φω-

τιά;
3.	 Με	τι	σβήνουμε	τη	φωτιά;
4.	 Τι	προστατεύουν	οι	εθελοντές	ώστε	να	μη	ξαναπάρει	φωτιά	στην	ιστορία	

που	διαβάσαμε;
5.	 Ποιος	συλλαμβάνει	τους	εμπρηστές;
6.	 Ποιο	ήταν	το	αγαπημένο	παιχνίδι	των	παιδιών	στο	δάσος;
7.	 Πώς	ονομάζεται	αυτός	που	προσφέρει	δουλειά	χωρίς	να	παίρνει	χρήματα;
8.	 Πώς	ονομάζεται	αυτός	που	βάζει	σκόπιμα	φωτιά	σε	ένα	

δάσος;	
9.	 Τι	σβήνει	ο	πυροσβέστης;
10.	Με	τι	πήγαινε	ο	Τάκης	στο	δάσος	με	τους	κέδρους;
11.	Τι	άρεσε	στις	παρέες	να	λένε	κάτω	από	τα	δέντρα;

 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Φτιάχνουμε	μια	ξυσματοκατασκευή!

 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας       από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Μπορείτε	να	βρείτε	στο	εικονόλεξο
ποια	αντικείμενα	υπάρχουν	σε	μία	κασετίνα;

 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      

Προτεινόμενη δραματοποίηση 
Μπορούμε	με	αφορμή	 την	 ιστορία	 να	
δημιουργήσουμε	 και	 πρόσθετες	 δρα-
ματοποιήσεις	 που	 δεν	 αποτελούν	
αμιγώς	 αναπαραστάσεις	 μέσα	 από	 το	
κείμενο.	Με	αφορμή	μια	συζήτηση	για	
τον	εθελοντισμό	προτείνουμε	την	πα-
ρακάτω	δραματοποίηση.

«Εθελοντές για τα δάση!»
Μερικά	από	τα	 	παιδιά	βρίσκονται	σε	
μια	πλατεία/δρόμο	και	συζητούν…

 - Ελάτε	παιδιά	να	κάτσουμε	εδώ	στην	πλατεία!	Είναι	πολύ	όμορφα!
 - Αχ	ναι!	Εδώ	τουλάχιστον	έχει	και	λίγα	δέντρα,	λίγο	πράσινο!	Ούτε	για	δείγμα	δε	βρί-
σκουμε	μέσα	στο	τσιμέντο	της	πόλης!

 - Πωπω!	Η	αλήθεια	είναι	πως	έχει	καταντήσει	ανυπόφορη	η	κατάσταση!	Δεν	μπορούμε	
ούτε	να	αναπνεύσουμε	πια!

 - Ε,		βέβαια,	με	τόσα	αυτοκίνητα	και	εργοστάσια!	Το	καυσαέριο	μας	έχει	πνίξει	πλέον!	Να	
μην	μιλήσω	για	τα	σκουπίδια…

 - Γιατί	μήπως	τα	πράγματα	στο	δάσος		είναι	καλύτερα;	Πήγα	για	βόλτα	το	Σαββατοκύρια-
κο	και		το	μέρος	ήταν	γεμάτο	σακούλες	και	πλαστικά!

 - Παιδιά,	άκουσα	πως	σε	ένα	άλλο	δάσος	που	πηγαίναμε	πέρσι	για	εκδρομή	έβαλαν	φω-
τιά!	Όλα	έχουν	γίνει	στάχτη	και	δεν	θα	μπορούμε	φέτος	να	πάμε	εκεί!

 - Ρύπανση,	αδιαφορία	και	εμπρησμοί…	Και	οι	μεγάλοι	τι	κάνουν	γι’	αυτό;	Τίποτα!
 - Μα	και	γιατί	θα	πρέπει	να	κάνουν	πάντα	κάτι	οι	«μεγάλοι»;
 - Σωστά!	Το	θέμα	είναι	τι	κάνουμε	εμείς!	Τι	κάνουμε	όλοι	μαζί	και	ο	καθένας	ξεχωριστά!
 - Έχετε	δίκιο	παιδιά!	Το	περιβάλλον	είναι	μία	υπόθεση	που	μας	αφορά	όλους	και	δεν	
πρέπει	να	το	αφήνουμε	πάντα	μόνο	στα	χέρια	των	άλλων!

 - Πρέπει	να	κάνουμε	όμως	κάτι	στην	πράξη
Ακούγεται	μουσική	(προτεινόμενο	μουσικό	θέμα:	we	will	rock	you)		και	μπαίνουν	και	τα	υπό-
λοιπα	παιδιά,	που		φωνάζουν	τα	συνθήματα	και		τα	έχουν	γραμμένα	και	
στα	πανό	που	κρατούν.
Παραδείγματα	συνθημάτων:

 » Το	δάσος		δίνει	ζωή		και	δεν	πρέπει	να	χαθεί!
 » Λείπει	πράσινο	απ’	την	πόλη-	η	ανάσα	κόβεται	όλη!
 » Προστατέψτε	όλα	τα	δάση	και	κανένας	δεν	θα	χάσει!

Όλα	τα	παιδιά	ενώνονται	και		σε	κύκλο	διαδηλώνουν	για	την	προστασία	
των	δασών.

 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Δραματοποίηση            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Τι είναι η άνοιξη;

Η	 άνοιξη	 είναι	 μία	 από	 τις	 τέσσερις	
εποχές	 του	 χρόνου.	 Οι	 εποχές	 είναι:	
χειμώνας,	άνοιξη,	καλοκαίρι,	φθινόπω-
ρο.

Πότε έχουμε χειμώνα;

Άνοιξη	 έχουμε	 τους	 μήνες	 Μάρτιο,	
Απρίλιο	και	Μάιο.	

Τι συμβαίνει αυτή την εποχή;

Κατά	 τη	 διάρκεια	 αυτών	 των	 μηνών	
συμβαίνουν	 κάποιες	 αλλαγές	 στη	 γη.	
Η	φύση	 μετά	 τον	 χειμώνα	 με	 τα	 πολ-
λά	κρύα,	τα	χιόνια	και	τον	πάγο,	ξεκινά	
να	γεννιέται	από	την	αρχή.	Ανθίζουν	τα	
λουλούδια,	 στα	 δέντρα	βγαίνουν	φύλ-
λα	και	καρποί.	Η	γη	δίνει	το	σύνθημα	
στα	λουλούδια	της	να	βγουν	στην	επι-
φάνεια,	 να	 ανοίξουν	 τα	 πέταλά	 τους	
και	να	μαζέψουν	τις	ακτίνες	του	ήλιου	
για	να	μεγαλώσουν	και	να	ανθίσουν.	

Αυτή	 είναι	 η	 εποχή,	 που	 σιγά	 –	 σιγά	
ξυπνούν	τα	ζώα	από	τη	χειμερία	 νάρ-
κη.	Μόλις	νιώσουν	τις	πρώτες	ζεστές	
ακτίνες	 φωτός	 να	 θερμαίνουν	 την	
ατμόσφαιρα,	 ξυπνούν	 από	 τον	 βαθύ	
ύπνο,	 ο	 οποίος	 τους	 προστάτευε	 τις	
κρύες	μέρες	του	χειμώνα.	

Τι γιορτάζουμε την Άνοιξη;

Την	άνοιξη	γιορτάζουμε	την	αναγέννη-
ση	της	φύσης,	το	Πάσχα	και	την	Εργατι-
κή	Πρωτομαγιά.

Τι καιρό έχει;

Την	άνοιξη	ο	καιρός	περνά	από	διάφορα	
στάδια.	Τον	μήνα	Μάρτιο	συνήθως	μα-
λακώνει,	έχει	περισσότερο	ήλιο,	αλλά	
δεν	λείπει	το	κρύο.	Τον	Απρίλιο,	είναι	
λίγο	πιο	καλός	ο	καιρός.	Πλησιάζει	το	
καλοκαίρι,	 οι	 μέρες	έχουν	μεγαλώσει	
και	 ο	 ήλιος	 φωτίζει	 περισσότερο	 τη	
γη.	Τον	μήνα	Μάιο	έχουν	ξεκινήσει	οι	
ζέστες,	ο	ήλιος	είναι	ακόμα	πιο	κοντά	
και	μας	ζεσταίνει	καθημερινά	θυμίζο-
ντάς	 μας	 πως	 το	 καλοκαίρι	 έρχεται.	
Παρόλα	αυτά	μπορεί	να	υπάρχουν	βρο-
χές	αλλά	και	μέρες	με	συννεφιά,	αέρα	
και	καταιγίδες.	

        ΑΝΌΙΞΗ ...με λόγια απλά

«Ένας κούκος δεν φέρνει
την Άνοιξη!»
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΤΣΟΠΑΝΙΣΣΑΣ
Τους	δώδεκα	μήνες	τους	θέλει	η	ελλη-
νική	 λαϊκή	 φαντασία	 για	 δώδεκα	 νέους,	
παλικάρια	 που	 ζούνε	 σε	 κάποιο	 μεγάλο	
σπίτι	στο	ρίζωμα	ενός	βουνού.	Απ’	τους	
μήνες	 ο	 Μάρτης	 είναι	 άστατος,	 γδέρνει	
τους	 ανθρώπους	με	 την	 κακοκαιρία	 του	
και	τους	αναγκάζει	να	κάψουν	και	τα	πα-
λούκια	του	φράχτη	τους,	αφού	σε	τέτοια	
εποχή	βρίσκονται	στη	σώση	 (το	τελείω-
μα)	 των	καυσόξυλων.	Ο	Μάρτης,	 λοιπόν,	
είναι	ο γδάρτης, ο παλουκοκάφτης. 
Έλειπε,	 λέει,	 μια	 μέρα	 να	 τελειώσει	 ο	
Μάρτης.	 Άνοιξη	 τώρα	 πια,	 σκεφτόταν	 η	
γριά	τσοπάνισσα.	Έλεγε	πως	τα	πρόβατά	
της	ήταν	πια	ασφαλή	από	την	κακοκαιρία.	

    ΛΑΪΚΌ ΠΑΡΑΜΎΘΙ
«Πριτς!	Μαρτάκη»,	φωνάζει	η	γριά	κοροϊ-
δευτικά.	«Τα	ξεχειμώνιασα	εγώ	τα	κατσι-
κάκια	και	τα	προβατάκια	μου!».	Ο	Μάρτης	
θύμωσε	πολύ	από	την	αυθάδεια	της	γριάς.	
Έτσι,	δανείστηκε	μία	ημέρα	από	το	Φλεβά-
ρη	και	έκανε	τη	γριά	να	κρυφτεί	γρήγορα	
στο	σπίτι	της	από	το	κρύο	και	την	κακο-
καιρία	και	τελικά	να	μαρμαρώσει	από	την	
παγωνιά,	μαζί	με	τα	πρόβατά	της.	
Αυτά,	λοιπόν,	παθαίνει	ο	αυθάδης	και	αυ-
τός	που	κοροϊδεύει	τους	άλλους.
Από	τότε	και	ύστερα	έμεινε	ο	Μάρτης	να	
έχει	31	ημέρες	κι	ο	καημένος	ο	Φλεβάρης	
μόνο	28,	γι’	αυτό	τον	λένε	και	Κουτσοφλέ-
βαρο.
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΗΛΙΕ
Στίχοι:  Μάνος Λοΐζος

Μουσική:  Μάνος Λοΐζος

Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι,
θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι,

με το νταούλι και με το ζουρνά,
καλημέρα ήλιε καλημέρα.

Με το νταούλι και με το ζουρνά,
καλημέρα ήλιε καλημέρα. (2)

Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά,
χορεύει πάνω στο νταούλι κι αρχινά,

το κόκκινο για τη ροδιά,
το πράσινο για τα παιδιά,

για της Μυρσίνης την ποδιά μια Παναγιά.
Το κόκκινο για τη ροδιά,
το πράσινο για τα παιδιά,

για της Μυρσίνης την ποδιά μια Παναγιά.

Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι,
θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι,

με το νταούλι και με το ζουρνά,
καλημέρα ήλιε καλημέρα.

Με το νταούλι και με το ζουρνά,
καλημέρα ήλιε καλημέρα. (2)

Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά,
χορεύει πάνω στο νταούλι κι αρχινά,

το κόκκινο για τη ροδιά,
το πράσινο για τα παιδιά,

για της Μυρσίνης την ποδιά μια Παναγιά.
Το κόκκινο για τη ροδιά,
το πράσινο για τα παιδιά,

για της Μυρσίνης την ποδιά μια Παναγιά.

Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι,
θα τον κρατήσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι,

πάνω στις στέγες μέσα στις καρδιές,
καλημέρα ήλιε καλημέρα.

Πάνω στις στέγες μέσα στις καρδιές,
καλημέρα ήλιε καλημέρα. (2)

        ΤΡΑΓΌΎΔΙ
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    ΕΑΡΙΝΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Εαρινές αλλεργίες και προφύλαξη
Οι	 αλλεργικές	 νόσοι	 είναι	 ένα	φαινόμενο	 που	
εμφανίστηκε	τον	τελευταίο	αιώνα	και	παρουσιά-
ζει	δραματική	αύξηση.	Σε	παγκόσμιο	επίπεδο	οι	
κύριες	αιτίες	που	συμβάλλουν	στην	αύξηση	αυτή	
εκτός	από	το	γενετικό	μας	υλικό,	είναι	ο	σύγχρο-
νος	τρόπος	ζωής,	η	βιομηχανοποίηση,	η	ρύπανση	
του	περιβάλλοντος	και	το	έντονο	στρες.
Το	 25%	 των	 παιδιών	 στην	 Ευρώπη	 εμφανίζει	
κάποια	 αλλεργική	 πάθηση.	 Είναι,	 λοιπόν,	 πιθα-
νόν	η	πάθηση	αυτή	να	εκδηλώσει	τα	συμπτώμα-
τά	 της	 στο	 σχολικό	 περιβάλλον.	 Τα	 αλλεργικά	
συμπτώματα	που	μπορεί	να	εμφανίσουν	τα	παι-
διά	στο	σχολείο	μπορεί	να	είναι	από	πολύ	ήπια,	
όπως	 περιστασιακά	 φτερνίσματα	 και	 φαγούρα	
στη	μύτη,	έως	πολύ	σοβαρά	κα	απειλητικά		για	
τη	ζωή	τους,	όπως	ασθματικές	κρίσεις.
Ποιες είναι οι αλλεργίες της άνοιξης και πώς 

εκδηλώνονται;
Οι	κύριες	εαρινές	αλλεργίες	είναι	η	αλλεργική	
ρινίτιδα,	η	αλλεργική	επιπεφυκίτιδα	και	το	αλ-
λεργικό	βρογχικό	άσθμα.
Η	αλλεργική	ρινίτιδα	εκδηλώνεται	με	συμπτώ-
ματα	από	τη	μύτη	όπως	φταρνίσματα,	καταρροή,	
ρινική	συμφόρηση	και	φαγούρα	στη	μύτη.	Συχνά	
οι	 ασθενείς	 έχουν	 μαύρους	 κύκλους	 κάτω	από	
τα	 μάτια,	 λόγω	 κακής	 ποιότητας	 ύπνου,	 ενώ	
αναγνωρίζονται	 και	 από	 μια	 χαρακτηριστική	
χειρονομία	που	κάνουν	(τρίβουν	τη	μύτη	με	την	
παλάμη	 τους)	 που	 την	 ονομάζουμε	 «αλλεργικό	
χαιρετισμό».
Η	 αλλεργική	 επιπεφυκίτιδα	 έχει	 συμπτώματα	
από	τα	μάτια	όπως	φαγούρα,	ερυθρότητα	και	δα-
κρύρροια.	Τέλος,	το	άσθμα	εκδηλώνεται	με	ξηρό	
βήχα	που	μπορεί	να	προκαλεί	δύσπνοια,	δηλαδή	
ένα	βασανιστικό	αίσθημα	έλλειψης	αέρα.
Ποιες ουσίες ευθύνονται για τις αλλεργίες της 

άνοιξης;
Τα	 τρία	 συχνότερα	 αλλεργιογόνα	 που	 προκα-
λούν	αλλεργίες	την	άνοιξη	στον	ελληνικό	χώρο	
είναι	η	γύρη	των	αγρωστωδών	(γρασίδια,	φυτά	
συναφή	 με	 τα	 δημητριακά),	 η	 γύρη	 του	 φυτού	
περδικάκι	(ανήκει	στα	αγριόχορτα	ή	ζιζάνια)	και	
η	γύρη	της	ελιάς.
Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι αλλεργίες 

της άνοιξης στο σχολείο;
Οι	 αλλεργικές	 παθήσεις	 σε	 ένα	 παιδί	 σχολι-
κής	 ή	 προσχολικής	 ηλικίας,	 τις	 περισσότερες	

φορές,	 αποτελούν	 πηγή	 γέννησης	 διαφόρων	
προβλημάτων	για	τον	πάσχοντα	στο	απαιτητικό	
σχολικό	περιβάλλον.	Οι	μαθητές	που	παρουσιά-
ζουν	συμπτώματα	αλλεργιών,	δυσκολεύονται		να	
αποδώσουν	το	ίδιο	με	πριν	ή	καλύτερα	στα	διά-
φορα	ζητούμενα,	καθώς	δεν	μπορούν	εύκολα	να	
συγκεντρωθούν.		Το	άσθμα	μπορεί	να	περιορίζει	
τις	φυσικές	τους	δραστηριότητες	ή	την	επίδοσή	
τους	στα	σπορ	και	στις	ασκήσεις	που	απαιτούν	
κίνηση.	 Συχνά,	 επίσης,	 μαθητές	 με	 αλλεργικές	
παθήσεις	εμφανίζουν	υπνηλία,	λόγω	της	κακής	
ποιότητας	ύπνου	τους.	Είναι,	συνεπώς,	σημαντι-
κό	να	λαμβάνονται	κάποια	μέτρα	πρόληψης	των	
αλλεργιών.
Πώς μπορεί να γίνει πρόληψη των αλλεργιών;
• Πριν	αρχίσει	το	σχολείο,	επιθεωρήστε	τους	

σχολικούς	 χώρους	 για	 την	 αναγνώριση	 δυ-
νητικών	 κινδύνων	 πρόκλησης	 αλλεργίας	 ή	
άσθματος	στις	τάξεις.

• Τονίστε	στους	γονείς	ότι	είναι	σημαντικό	να	
είστε	 ενήμεροι	 για	 οποιαδήποτε	 αλλεργία	
έχει	το	παιδί	τους,	 έτσι	ώστε	να	μπορείτε	
να	του	παρέχετε	την	κατάλληλη	προστασία.

• Ενθαρρύνετε	τους	γονείς	να	προετοιμάζουν	
το	γεύμα	των	παιδιών	από	το	σπίτι.

• Βεβαιωθείτε	ότι	μία	δόση	ενέσιμης	αδρενα-
λίνης	είναι	διαθέσιμη	για	το	κάθε	παιδί	που	
διαθέτει	 κάποια	 αλλεργία	 και	 ότι	 σε	 επεί-
γουσες	 καταστάσεις	 εσείς	 και	 οι	 συνάδελ-
φοί	σας	έχετε	την	ικανότητα	να	τη	χρησιμο-
ποιήσετε.

• Πληροφορήστε	τους	γυμναστές	και	προπο-
νητές	του	σχολείου	σχετικά	με	το	άσθμα	και	
τα	προειδοποιητικά	σημεία	που	θα	μπορού-
σαν	να	προκαλέσουν	άσθμα	από	την	εξάσκηση.
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Ήρθε	η	άνοιξη!
Ας	φτιάξουμε	το	δικό	μας	ανθοδοχείο	με	όμορφα	χρώματα.	

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      

Ας	ζωγραφίσουμε	μαζί	τα	ζώα	που	ξυπνούν	από	τη	χειμερία	νάρκη
και	ας	γράψουμε	το	πρώτο	γράμμα	από	το	όνομά	τους.

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας              
Νηπιαγωγείο               
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Οι	λέξεις	έχασαν	τις	εικόνες	τους.
Ας	ενώσουμε	τις	λέξεις	με	τις	εικόνες	τους.

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               

ΗΛΙΟΣ	ΜΕ	ΣΥΝΝΕΦΑ

ΣΥΝΝΕΦΙΑ

ΗΛΙΟΣ

ΒΡΟΧΗ
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 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      

Οι	λέξεις	έχασαν	τις	εικόνες	τους.
Ας	ενώσουμε	τις	λέξεις	με	τις	εικόνες	τους.

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας              
Νηπιαγωγείο               

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΤΟΥΛΙΠΑ
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Στο	παρακάτω	χαρτάκι	έχουν	μπερδευτεί	τα	ζώα.
Ας	τα	χωρίσουμε	σωστά	βάζοντας	το	κάθε	ένα	στη	σωστή	στήλη.

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      
Δημοτικό

Ζώα που ξυπνούν από
τη χειμερία νάρκη

Ζώα που δεν πέφτουν
σε χειμερία νάρκη

χελώνα, λαγός, σπουργίτι, 
αρκούδα, μυρμήγκι, 
ψάρι, φίδι, αλεπού, 

αγριογούρουνο, σκίουρος, άλογο, 
τζιτζίκι, κατσίκα, κάστορας, ελάφι, 

λύκος, νυφίτσα, σκαντζόχοιρος
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 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας      

Ας	συμπληρώσουμε	στο	κείμενο
τους	τόνους	και	τα	γράμματα	που	λείπουν.

Ας	βοηθήσουμε	τις	λέξεις	να	βρουν	τη	θέση	τους	στο	κείμενο.
(πεδιάδες,	αρώματα,	κόσμο,	ουρανός,	ζωάκια,	γη)

 Άνοιξη: Φύλλα εργασίας             
Δημοτικό

Ηρθε	η	αν….ξη	με	τα	ωραι…	της	τα	χρ…ματα.	Ο	ηλ…ος	απο	ψ…λα	λαμπ….	
τοσο	λαμπ…ρα.	Ειναι	αυτ…	η	εποχ…,	που	oλοι	οι	γε…ργοι	με	πoθ…	και	
με	 κoπο	 σπε…νουν	 τη	 γη.	 Τα	 λουλουδια,	 που	 ανθ…ζουν	 στις	 αυλ…ς	
και	 τα	 μπ…λκoνια,	 διν…υν	 σημα	 στα	 πουλια	 να	 κ…λαηδουν	φ…ναχτα. 
Η	 φ…ση	 ντυνετ….	 με	 τα	 καλα	 της,	 τα	 ομ…ρφα	 τα	 γιορτινα	 της	 και	
χαρουμ…νη	 ξ…κινα	 τρ…λο	 χορ…	 με	 ολα	 της	 τα	 π….δια.	 Ειναι	 αυτ…	 η	
επ…χη	που	τα	ζ…α	ξυπνουν	από	τη	χειμ…ρια	ναρκη,	βολτες	κανουν	στα	
βουν…,	στα	δαση	με	τα	δ…ντρα	τα	ψ…λα.	Και	οπως	καθε	χρ…νο	ετσι	και	
φετ…ς	την	πρ…τομαγια,	με	στεφαν…α	στολ…ζει	ο	κοσμος	τις	πορτ…ς	σε 
π…λεις	 και	 χ…ριά.	 Τα	 ομορφα	 λουλουδια	 που	 ανθ…σαν	 αυτη	 την 
εποχ…,	στολ…σανε	με	χ…ρη	καθε	αυλη.

Κάθε	χρόνο	τέτοια	εποχή	ξεκινά	να	ανθίζει	ολόκληρη	η	…….	.	Ο	ήλιος	
λάμπει	από	ψηλά,	ακτίνες	στέλνει	στη	γη	σαν	πουλιά.	Ο	………………	ανοίγει	
και	γαλάζιο	χρώμα	δίνει,	φωτίζει	τα	απέραντα	βουνά,	τις	θάλασσες	
και	τις	………………	.	Όταν	ο	ήλιος	στη	γη	φτάνει,	εκείνη	αμέσως	λάμπει.	
Δίνει	 χρώμα	 στην	 ατμόσφαιρα	 και	 τη	 γεμίζει	 χίλια	 ………………	 .	 Τα	
παιδάκια	βγαίνουν	στις	αυλές,	κάνοντας	του	κόσμου	τις	σκανταλιές.	
Τα	……………	ξυπνούν	σιγά	–	σιγά	και	βγαίνουν	όλα	στα	βουνά.	Με	χαρά	η	
φύση,	στέλνει	στον	………………	ομορφιά,	αναγεννιέται	μόνη	της,	από	τα	
κρύα	και	τα	χιόνια	τα	πολλά.
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Παροιμίες

Ακόμη και στις δεκαοχτώ έχει το μάτι 
του ανοιχτό.

--
Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύ-
της. Και σαν τύχει και θυμώσει, μες στο 

χιόνι θα μας χώσει.
--

Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλη 
άλλο ένα, χαρά σε εκείνον το γεωργό 

που ‘χει στη γη σπαρμένα.
--

Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο 
χειμώνα.

--
Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;

--
Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, 

πότε γελάει.

Ο ήλιος του Μαρτιού, τρυπάει κέρατο 
βοδιού.

--
Ο καλός Μάρτης στα κάρβουνα, κι ο κα-

κός στον ήλιο.
--

Τον Μάρτη κι αν τον αγαπάς φίλο μην 
τον κάνεις.

--
Του Μάρτη και του Τρυγητή ίσα τα ημε-

ρόνυχτια.
--

Του Μάρτη ο ήλιος βάφει, και πέντε μή-
νες δεν ξεβάφει.

--
Του Μάρτη οι αυγές με κάψανε, του Μάη 

τα μεσημέρια.
--

Τσοπάνη μου την κάπα σου, το Μάρτη 
φύλαγέ την.

        ΜΑΡΤΙΌΣ
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    Ό ...ΜΑΡΤΗΣ
Τι είναι ο Μάρτης;
Ο	 Μάρτης	 είναι	 ένα	
βραχιολάκι	 από	 άσπρη	
και	κόκκινη	κλωστή,	το	
οποίο	το	φορούν	τα	παι-
διά	αλλά	και	οι	ενήλικες	
κατά	 τη	 διάρκεια	 του	
μήνα	Μάρτη.
Πώς φτιάχνεται;
Φτιάχνεται	από	άσπρη	και	κόκκινη	κλωστή	
ή	 σκοινάκι,	 ή	 από	 άλλα	 υλικά	 ίδιου	 χρώμα-
τος.	 Κρατάμε	 τις	 άκρες	 των	 δύο	 κλωστών	
και	έπειτα	τις	γυρνάμε	γύρω	–	γύρω	πάντα	
με	την	 ίδια	φορά.	Αφού	μπερδευτούν	αρκε-
τά	τα	χρώματα	το	βραχιολάκι	είναι	έτοιμο.	
Το	δένουμε	στο	χέρι	του	παιδιού	και	κάνου-
με	έναν	καλό	κόμπο	για	να	κρατήσει	όλο	το	
μήνα.

Γιατί το φοράμε;
Λένε	ότι	 το	φοράμε	 για	 να	προστατευτού-
με	από	τις	δυνατές	ακτίνες	του	ήλιου.	Λένε	
επίσης	ότι	τα	παιδιά	που	το	φορούν	προστα-
τεύονται	από	τις	αρρώστιες	και	έχουν	τύχη	
στη	ζωή	τους.
Προέλευση
Το	 βραχιολάκι,	 ο	 Μάρτης,	 πιθανολογείται	
πως	προέρχεται	από	τα	αρχαία	χρόνια,	από	
την	αρχαία	Ελλάδα	και	πιο	συγκεκριμένα	το-
ποθετείται	στα	Ελευσίνια	Μυστήρια.	Εκεί	οι	
μύστες	 (οι	 άνθρωποι	 που	 συμμετείχαν	 στα	
τελετουργικά	 έθιμα),	 φορούσαν	 ένα	 παρό-
μοιο	βραχιόλι	στο	ένα	χέρι	και	στο	ένα	πόδι	

τους,	κατά	τη	διάρκεια	των	μυστηρίων.
Πότε το βγάζουμε;
Αφού	περάσει	ο	μήνας	Μάρτιος,	τότε	μπο-
ρούμε	 να	 βγάλουμε	 το	 βραχιολάκι.	 Πολλοί	
άνθρωποι	 μόλις	 το	 λύσουν	 από	 το	 χεράκι	
των	παιδιών,	το	κρεμάνε	στο	πιο	ψηλό	κλαδί	
του	δέντρου	που	μπορούν.	Η	παράδοση	λέει	
πως	τα	πουλιά	παίρνουν	τα	βραχιολάκια	και	
χτίζουν	με	αυτά	τις	φωλιές	τους.
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25η Μαρτίου

Αυτή	την	ημέρα	στην	Ελλάδα	γιορτάζουμε	την	Επανάσταση	του	1821.
Οι	άνθρωποι	την	τότε	εποχή	είχαν	διαφορετικά	ρούχα	από	τα	δικά	μας.	

Ας	χρωματίσουμε	μαζί	τις	παραδοσιακές	φορεσιές
στην	παρακάτω	εικόνα.

 25η Μαρτίου: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 25η Μαρτίου: Φύλλα εργασίας      

Η	ελληνική	σημαία	αποτελείται	από	γαλάζιο	και	άσπρο	χρώμα.	Έχει	εν-
νέα	ισοπαχείς	γραμμές	στις	οποίες	εναλλάσσονται	τα	χρώματα,	κυανό	
και	λευκό.	Εννέα	είναι	οι	συλλαβές	της	φράσης	«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Ή	ΘΑΝΑ-
ΤΟΣ»,	 σύμφωνα	με	την	οποία	έχει	πάρει	 το	σχήμα	της	η	σημαία.	 Στην	
πάνω	αριστερή	πλευρά	υπάρχει	ένας	λευκός	σταυρός	μέσα	σε	ένα	γα-
λάζιο	 τετράγωνο,	 σύμβολο	 των	 σπουδαίων	 Ελλήνων	 θαλασσοπόρων. 
Στη	δεξιά	πλευρά	ξεκινούν	οι	γραμμές,	πάντα	η	πρώτη	με	κυανό	χρώμα.
 
Ας	 φτιάξουμε	 μαζί	 την	 Ελληνική	 Σημαία	 και	 ας	 την	 στολίσουμε	 στην	
τάξη	μας.

 25η Μαρτίου: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               
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Ας	ζωγραφίσουμε	το	σύμβολο	του	Αγώνα.	Μπορούμε	να	χρησιμοποιήσου-
με	διάφορα	υλικά	και	να	εξηγήσουμε	τον	συμβολισμό	τους.

Εμπνευσμένοι	από	την	φράση	«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	Η	ΘΑΝΑΤΟΣ»
ας	δημιουργήσουμε	τις	δικές	μας	φράσεις	για	τον	αγώνα	του	1821

φτιάχνοντας	την	δική	μας	αφίσα.

 25η Μαρτίου: Φύλλα εργασίας      
Δ’, Ε’,  Στ’ Δημοτικού               
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Ας	ζωγραφίσουμε	λοιπόν	τη	γη	μας,	έτσι	όπως	την	ονειρευόμαστε,	για	
να	μεταδώσουμε	στους	υπόλοιπους	ανθρώπους	εκτός	του	σχολείου	ένα	

μήνυμα	για	αυτή	την	ημέρα.

 25η Μαρτίου: Φύλλα εργασίας      

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2020 
Σάββατο 28 Μαρτίου 8:30 μ.μ - 9:30 μ.μ

Η	Ώρα	της	Γης	είναι	μία	νέα	δράση	που	εφαρμόζεται	
τα	τελευταία	χρόνια	προκειμένου	να	αφυπνιστούν	
οι	πολίτες	και	να	κλείνουν	τον	μη	απαραίτητο	φω-
τισμό	που	χρησιμοποιούν.

 Η ώρα της Γης: Φύλλα εργασίας            
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Παροιμίες

Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης 
άλλο ένα τότε τ’ αμπελοχώραφα χαίρο-

νται τα καημένα.
--

Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και 
τα λουλούδια.

--
Ο Μάρτης έχει τ’ όνομα, κι ο Απρίλης τα 

λουλούδια.
--

Του Απρίλη η βροχή, κάθε σταγόνα και 
φλουρί.

--
Αλί στα Μαρτοκλάδευτα και τ’ Απριλο-

σκαμένα.
--

Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης 
άλλο ένα, χαρά στονε τον γεωργό που 

‘χει πολλά σπαρμένα.

Γνωμικά

Έστησε ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν 
Απρίλη, κι η φύσις ηύρε την καλή και τη 

γλυκειά της ώρα.
Διονύσιος Σολωμός

--
Ο Απρίλης είναι ο πιο σκληρός μήνας.

T. S. Eliot
--

Τίποτα δεν αγγίζει τις απριλιάτικες 
βιολέτες; τίποτα —μονάχα ο ακάνθινος 

Ιησούς.
Νίκος Καρούζος

--
Ο Απρίλης σωρούς θησαυρούς και κα-

λούδια. Τι πουλιά, τι νερά, τι δροσιές, τι 
λουλούδια.

Κωστής Παλαμάς 

        ΑΠΡΙΛΙΌΣ



31
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2020

Ας	ζωγραφίσουμε	μαζί	τα	δύο	αδερφάκια	που	διαβάζουν	ένα	βιβλίο
για	αυτή	τη	μέρα!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2 Απρίλιου

Παγκόσμια ημέρα
παιδικού βιβλίου

 Απρίλιος: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               
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 Απρίλιος: Φύλλα εργασίας      

Ένα	σταυρόλεξο	για	τη	μέρα	του	βιβλίου.	Ας	ξεκινήσουμε	να	συληρώνου-
με	πρώτα	τα	κόκκινα	τετράγωνα	με	τις	λέξεις:	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΗΜΕΡΑ,

ΒΙΒΛΙΟΥ.	Και	έπειτα	ας	βάλουμε	στη	σωστή	θέση	και	τις	υπόλοιπες	λέ-
ξεις:	ΑΦΗΓΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΖΩ, ΠΟΙΗΜΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
23 Απρίλιου

Παγκόσμια ημέρα βιβλίου

Δημοτικό
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 Απρίλιος: Φύλλα εργασίας      

    ΜΑΙΌΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Κάθε	 χρόνο	 την	 πρώτη	 μέρα	 του	 Μάη	
γιορτάζουμε	την	άνοιξη.	Δεν	είναι	ο	πρώ-
τος	 μήνας	 της	 άνοιξης,	 ούτε	 η	 πρώτη	
μέρα,	αλλά	καθώς	σε	διάφορες	χώρες	κυ-
ρίως	του	Βορρά	τους	προηγούμενους	μή-
νες	είναι	ακόμα	χειμώνας,	ο	Μάιος	είναι	
ένα	 σύμβολο	 καλοκαιρίας	 και	 αναμονής	
του	καλοκαιριού.
Έτσι	 η	 χώρα	 μας,	 μαζί	
με	 τις	 υπόλοιπες	 γιορ-
τάζουν	κάθε	χρόνο	στην	
1η	του	Μάη	την	άνοιξη,	
την	 καλοκαιρία,	 την	
αναγέννηση	 της	φύσης,	
τα	 χρώματα,	 την	 βλά-
στηση,	 τα	 λουλούδια,	
τα	φυτά,	τον	κόσμο,	τον	
ερχομό	 του	 καλοκαι-
ριού,	την	νίκη	της	ζωής	
απέναντι	στον	θάνατο.
Αφού	 είναι	 η	 γιορτή	
της	 άνοιξης,	 οι	 άνθρω-
ποι	 για	 να	 καλωσορί-
σουν	όλα	όσα	πρεσβεύει	
αυτή	η	μέρα	φτιάχνουν	
στεφάνια	από	φυτά	και	
λουλούδια.

Οι	πόλεις	γεμίζουν	όμορφα	χρώματα	και	
αρώματα.	Κάθε	 λουλούδι	 ξεχωριστό	και	

τόσο	όμορφο	δίνει	χαρά	
και	αγάπη	στον	κάθε	άν-
θρωπο,	στο	κάθε	παιδί.	
Οι	 οικογένειες	 πηγαί-
νουν	 στα	 ανθοπωλεία,	
άλλοι	στις	αυλές	τους	ή	
στους	γείτονες	και	δια-
λέγουν	 τα	 πιο	 όμορφα	
λουλούδια	 για	 το	 στε-
φάνι	τους.
Φτιάχνουν	ένα	στεφάνι	
από	 διάφορα	 λουλού-
δια	και	το	κρεμάνε	στις	
πόρτες	 και	 τα	 μπαλκό-
νια	 τους.	 Πολλοί	 βά-
ζουν	λουλούδια	στα	σπί-
τια	τους,	σε	ανθοδοχεία	
ή	σε	όμορφες	γλάστρες	
στα	μπαλκόνια	τους.

Οι	άνθρωποι	στα	χωριά	γιορτάζουν	επί-
σης	 την	 άνοιξη.	 Είναι	 μία	 περίοδος	 καρ-
ποφορίας	 και	 συγκομιδής	 των	 αγαθών	
που	παράγουν.	Οι	αγρότες	και	οι	γεωργοί,	
στο	στεφάνι	τους,	μπορεί	να	προσθέσουν	
σκόρδα,	 που	 θεωρείται	 ότι	 διώχνουν	 το	
μάτι,	 δηλαδή	 την	 κακοτυχία.	 Άλλοι	 πάλι	
προσθέτουν	καρπούς	από	τα	δέντρα	και	
τα	 φυτά	 τους,	 ενώ	 πολλοί	 είναι	 εκείνοι	
που	βάζουν	πολύ	πρασινάδα,	διάφορα	μι-
κρά	 χορταράκια,	 βλαστούς	 και	 πράσινα	
φυτά.
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 Μάιος: Φύλλα εργασίας        
Νηπιαγωγείο               

Κυκλώνω	τα	εργαλεία	του	κηπουρού.
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 Μάιος: Φύλλα εργασίας        

Ήρθε	η	ώρα	να	γίνουμε	και	εμείς	ποιητές.	Ας	βάλουμε	τη	φαντασία	μας	να	δου-
λέψει!	Το	ποίημά	μας,	μπορεί	να	έχει	ομοιοκαταληξία,	μπορεί	και	όχι,	μπορεί	να	
είναι	μικρό	ή	μεγάλο.	Το	ποίημα	μπορεί	να	μιλάει	για	την	άνοιξη,	τον	μήνα	Μάιο,	
την	Πρωτομαγιά,	τα	λουλούδια,	την	φύση,	τα	ζώα,	τους	ανθρώπους	αλλά	και	για	
ό,τι	άλλο	θέλουμε.

 Μάιος: Φύλλα εργασίας            
Δημοτικό
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 Μάιος: Φύλλα εργασίας        
Νηπιαγωγείο               

Κυριακή 10 Μαΐου: Γιορτή της Μητέρας

Ας	φτιάξουμε	το	στέμμα	για	την	καλύτερη	μητέρα!
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 Μάιος: Φύλλα εργασίας         Μάιος: Φύλλα εργασίας            
Δημοτικό

Κυριακή 10 Μαΐου: Γιορτή της Μητέρας

Αφού	διαβάσουμε	με	προσοχή	το	ποίημα	ας	φτιάξουμε	μία	κάρτα
με	τις	σκέψεις	μας	για	να	την	χαρίσουμε	στην	μητέρα	μας.

“Η Μάνα”  
Γεώργιος  Μαρτινέλλης

Είπαν του ήλιου “γιορτάζει η μάνα”
κι εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει.

Είπαν της θάλασσας “γιορτάζει η μάνα”
κι αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη.

Το ‘μαθαν τα πουλιά, “γιορτάζει η μάνα”
και το τραγούδι τους ξεχείλισε πλημμύρα.

Το ‘μαθαν τα άνθη, “γιορτάζει η μάνα”
και μοσχοβόλησε η πλάση χίλια μύρα.
Τ’ άκουσε η βροχή, αλλά δεν έκλαψε

δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει αυτή τη μέρα.
Τ’ άκουσε ο ουρανός κι άνοιξε διάπλατα
πείτε ευχές, μύριες ευχές για τη μητέρα.
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         ΜΎΘΌΛΌΓΙΑ: Η αρπαγή της Περσεφόνης
Η	 Περσεφόνη	 ήταν	 κόρη	 της	 θεάς	 Δήμη-
τρας,	θεά	της	γεωργίας	και	του	Δία,	πατέρα	
των	θεών	και	των	ανθρώπων.	Ο	Δίας	παίρνο-
ντας	τη	μορφή	ταύρου	κατάφερε	να	αποπλα-
νήσει	τη	θεά	Δήμητρα,	η	οποία	έμεινε	έγκυ-
ος	και	εννέα	μήνες	μετά	έφερε	στη	ζωή	την	
όμορφη	Περσεφόνη.
Περνούσαν	τα	χρόνια	και	η	Περσεφόνη	με-
γάλωνε	και	γινόταν	όλο	και	πιο	όμορφη.	Την	
είδε	 μία	 μέρα	 ο	 Πλούτωνας,	 θεός	 του	 Άδη	
και	την	ερωτεύτηκε,	αποφάσισε	πως	έπρεπε	
να	την	κλέψει.
Ένα	 όμορφο	 πρωινό,	 η	 νεαρή	 Περσεφόνη,	
μάζευε	λουλούδια	στο	Νύσιο	Πεδίο	παρέα	με	

την	Αθηνά,	την	Άρτεμη	και	τις	
Ωκεανίδες	Νύμφες.	Χαρούμε-
νη	 η	 Περσεφόνη	 και	 ψάχνο-
ντας	 να	 βρει	 το	 πιο	 όμορφο	
λουλούδι,	 έφυγε	 μακριά	 από	
τις	φίλες	 της.	 Βλέπει	 ανάμε-
σα	στα	καταπράσινα	χορτάρια,	
ένα	 ολόλευκο	 λουλούδι	 με	
κιτρινοπορτοκαλί	 άνθος,	 ένα	
νάρκισσο.	Σκύβει	να	το	πιάσει	
και	εκείνη	την	στιγμή	ανοίγει	
η	γη	και	από	τα	βάθη	της	εμ-
φανίζεται	ένα	άρμα.
Οδηγός	 στο	 άρμα	 ήταν	 ο	
Πλούτωνας.	 Με	 το	 ένα	 χέρι	

του,	 άρπαξε	 την	 όμορφη	 Περσεφόνη	 ενώ	
με	το	άλλο	χέρι	κρατούσε	τα	χαλινάρια	των	
αλόγων,	οδηγώντας	το	άρμα	στον	Κάτω	Κό-
σμο.	Τις	φωνές	και	τα	ουρλιαχτά	της	Περσε-
φόνης	δεν	τα	άκουσε	κανείς.
Η	θεά	Δήμητρα,	μόλις	ενημερώθηκε	για	την	
εξαφάνιση	 της	 κόρης	 της,	 ξεκίνησε	 να	 την	
ψάχνει	παντού,	μέρα	και	νύχτα,	μα	μάταιοι	οι	
κόποι	της.	Από	τη	λύπη	της,	άρχισε	να	μαρα-
ζώνει,	μαζί	της	η	γη	και	οι	καλλιέργειες	να	
χάνονται.
Ο	Ήλιος	που	στέκεται	εκεί	ψηλά	και	είναι	
παρατηρητής	 των	 πάντων,	 στεναχωρήθηκε	
βλέποντας	 έτσι	 τη	 θεά	 Δήμητρα	 και	 απο-
φάσισε	να	της	πει	την	αλήθεια	για	την	κόρη	
της.	 Η	 Δήμητρα	 βαθιά	 εκνευρισμένη	 απαί-
τησε	να	γυρίσει	η	κόρη	της,	αλλιώς	δεν	θα	
άφηνε	ξανά	την	γη	να	ανθίσει.	Οι	άνθρωποι	

απελπίστηκαν	 και	 κουράστη-
καν,	 στράφηκαν	έτσι	στον	Δία	
παρακαλώντας	 τον,	 να	 τους	
βοηθήσει.	Ο	 ίδιος	ο	Δίας,	διέ-
ταξε	τον	Πλούτωνα	να	αφήσει	
ελεύθερη	 την	 Περσεφόνη	 να	
επιστρέψει	στη	μητέρα	της.
Ο	θεός	του	Άδη,	δεν	είχε	άλλη	
επιλογή,	 έπρεπε	 να	 την	 ελευθερώσει.	 Σκέ-
φτηκε	όμως	πονηρά	και	έδωσε	στην	Περσε-
φόνη	να	ένα	ρόδι.	Γνώριζε	πολύ	καλά	πως	αν	
το	κορίτσι	έτρωγε	φαγητό	που	προερχόταν	
από	τον	Κάτω	Κόσμο,	θα	δενόταν	με	αυτόν.	
Και	έτσι	έγινε.	Η	Περσεφόνη	έφαγε	έξι	σπό-
ρια	από	το	ρόδι.
Μαθαίνοντάς	το	αυτό	τη	θεά	Δήμητρα	στε-
ναχωρήθηκε	και	νευρίασε		πάρα	πολύ.	Ο	Δίας	
τότε	πρότεινε	μία	λύση,	έναν	συμβιβασμό	για	
να	ηρεμήσει	τους	Θεούς.	Για	κάθε	σπόρο	που	
έφαγε	 η	 Περσεφόνη,	 θα	 παρέμενε	 και	 ένα	
μήνα	στον	Κάτω	Κόσμο.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	
θα	περνούσε	τον	μισό	χρόνο	κοντά	στην	μη-
τέρα	της,	τη	θεά	Δήμητρα	και	τον	άλλο	μισό,	
κοντά	στον	Πλούτωνα.
Η	θεά	Δήμητρα	αποδέχτηκε	 την	 απόφαση,	
αλλά	δεν	κατάφερε	να	ξεπεράσει	την	αποχώ-
ρηση	από	την	κόρη	της.	Έτσι	τους	έξι	μήνες	
που	η	Περσεφόνη	ήταν	στον	Άδη,	η	θεά	στε-
ναχωριόταν	 και	 μαράζωνε.	 Μαζί	 της	 όμως	
πενθούσε	η	φύση.	Τα	δέντρα	έχαναν	τα	φύλ-
λα	τους	και	ο	βαρύς	χειμώνας	σκέπαζε	τη	γη.	
Όταν	όμως	η	όμορφη	Περσεφόνη	επέστρεφε	
στη	μητέρα	της,	η	χαρά,	η	ευτυχία	και	η	γα-
λήνη	 έρχονταν	 ξανά	
στο	πρόσωπό	της,	η	γη	
τότε	 έλαμπε,	 άνθιζε	
και	 πρασίνιζε	 ολόκλη-
ρη,	 όλα	 τα	 λουλούδια	
έβγαζαν	ανθούς	όλα	τα	
δέντρα	καρπούς	και	οι	
άνθρωποι	επέστρεφαν	
στις	 γεωργικές	 τους	
ασχολίες.
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Ο μύθος λέει: 
«Ένα όμορφο πρωινό, η νεαρή Περσεφόνη, μάζευε λουλούδια στο Νύσιο Πε-
δίο παρέα με την Αθηνά, την Άρτεμη και τις Ωκεανίδες Νύμφες. Χαρούμενη 
η Περσεφόνη και ψάχνοντας να βρει το πιο όμορφο λουλούδι, έφυγε μακριά 
από τις φίλες της. Βλέπει ανάμεσα στα καταπράσινα χορτάρια, ένα ολόλευ-
κο λουλούδι με κιτρινοπορτοκαλί άνθος, ένα νάρκισσο.».

Μπορούμε	να	δώσουμε	τη	δική	μας	συνέχεια;	
Ας	γράψουμε	ξανά	τον	μύθο	όπως	τον	φανταζόμαστε

.....................................................................................................
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 Μυθολογία: Φύλλα εργασίας            
Δημοτικό
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        ΠΑΣΧΑ: Έθιμα
Αβγό
• Το	αβγό	είναι	παγκοσμίως		το	πιο	χαρακτηριστικό	σύμβολο	

για	το	Πάσχα	εδώ	και	αιώνες.	Ως	«πασχαλινό»	το	αυγό	βά-
φεται,	στολίζεται	ή		χρησιμοποιείται	σε	παιχνίδια	και	παίρ-
νει	διάφορους	συμβολισμούς.

• Το	βάψιμο	των	αβγών	υπήρχε	σαν	έθιμο	στους	Πέρσες	περίπου	πριν	2500	χρόνια.	Ήταν	
απαραίτητο	στους	εορτασμούς	της	περσικής	πρωτοχρονιάς	που	συνέπιπτε	με	την	εα-
ρινή	ισημερία.	

• Στην	Ελλάδα	τη	Μεγάλη	Πέμπτη	οι	γυναίκες	βάφουν	κόκκινα	τα	αβγά.	Τα	παλιότερα	
χρόνια	διάλεγαν	φύλλα	από	φυτά	και	λουλούδια	και	έβαζαν	από	ένα	πάνω	σε	κάθε	αβγό.	
Στη	συνέχεια,	τύλιγαν	τριγύρω	μια	παλιά	κάλτσα,	την	οποία	στερέωναν	με	μια	κλωστή	
και	μετά	έβαφαν	τα	πασχαλινά	αβγά.	Έτσι	έμενε	η	στάμπα	από	το	φύλλο.	

• Μια	άλλη	τεχνική,	που	συναντούμε	στα	Γρεβενά	και	στα	γύρω	χωριά	είναι	και	αυτή	της	
ζωγραφικής	με	κερί.	Πάνω	στα	άσπρα	αβγά	έγραφαν	με	λειωμένο	κερί	ευχές,	σχεδίαζαν	
λουλούδια,		πουλιά	κ.ά.	Έριχναν	μετά	τα	αβγά	στην	κόκκινη	μπογιά	και	μέχρι	να	λειώσει	
το	κερί	έμεναν	τα	γράμματα	και	τα	σχέδια	άσπρα.	

• Σε	μέρη	της	Γερμανίας	και	της	Αυστρίας	τη	Μεγάλη	Πέμπτη	τα	αβγά	βάφονται	πράσινα.	
• Οι	Σλάβοι	διακοσμούν	τα	αβγά	τους	με	ειδικά	χρυσά	και	ασημένια	σχέδια.	
• Κάποιοι	Αυστριακοί	καλλιτέχνες	δημιουργούν	σχέδια	δένοντας	φτερά	και	μικρά	φυτά	

γύρω	από	τα	αβγά,	τα	οποία	μετά	βράζονται.	Στη	συνέχεια	τα	φυτά	αφαιρούνται,	αφήνο-
ντας	ένα	εντυπωσιακό	άσπρο	σχέδιο.

Λαμπάδα
• Το	έθιμο	της	λαμπάδας	ξεκίνησε	από	τα	χρόνια	των	πρώτων	Χριστιανών	και	το	
άναμμα	του	κεριού	αφορούσε	στο	βάπτισμα	των	νέων	μελών	της	το	οποίο	τελού-
νταν	πάντοτε		τη	νύχτα	της	Ανάστασης	ή	την	Κυριακή	του	Πάσχα.
• Η	λαμπάδα	είχε	διπλή	σημασία	στο	πνεύμα	κατάνυξης	και	υποδοχής	των	νέων	
μελών:	Συμβόλιζε	το	νέο	φως	του	Χριστού,	που	θα	φώτιζε	πλέον	την	ψυχή	του	
νεοφώτιστου,	αλλά	και	τον	ήλιο	της	Άνοιξης	έχοντας	βρει	πλέον	την	πραγματική	
αλήθεια	της	ύπαρξης	του.	
• Η	λαμπάδα	ήταν	το	σύμβολο	του	φωτός,	που	έφερε	ο	Χριστός,	 νικώντας	το	
θάνατο.
• Το	χρώμα	του	κεριού	έχει	την	δική	του	σημασία.	Οι	λευκές	λαμπάδες	υποδηλώ-
νουν	τη	χαρά	της	Ανάστασης,	ενώ	οι	κίτρινες	είναι	για	τις	ημέρες	πένθους	της	
Μεγάλης	Εβδομάδας.
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 Πάσχα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               

Χρωματίζω	την	εικόνα!
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Έφτασε	το	Πάσχα!	Ο	φίλος	μας	ο	Λάκης,	ο	Κοτοπουλάκης,	θέλει
να	ζωγραφίσει	το	πιο	όμορφο	Πασχαλινό	Αυγό.

Ας	τον	βοηθήσουμε,	επιλέγοντας	τα	πιο	ωραία	χρώματα.

 Πάσχα: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Πάσχα: Φύλλα εργασίας       Πάσχα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               

Ο	Λάκης	ο	κοτοπουλάκης	χρειάζεται	τη	βοήθειά	μας!
Θέλει	να	γράψει	πόσα	αυγά	υπάρχουν	σε	κάθε	σειρά,	αλλά	δεν	μπορεί.

Ας	τον	βοηθήσουμε	μετρώντας	προσεκτικά	και	γράφοντας
τον	σωστό	αριθμό	στο	κυκλάκι.



44
 περιοδικό SCRIBO - Άνοιξη 2020

Χρωματίζω	την	εικόνα!

 Πάσχα: Φύλλα εργασίας      
Νηπιαγωγείο               
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 Πάσχα: Φύλλα εργασίας       Πάσχα: Φύλλα εργασίας            
Νηπιαγωγείο               

Ας	βοηθήσουμε	το	λαγό	να	βάλει	το	αβγό	στο	καλάθι
με	τα	υπόλοιπα	αβγά.
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Βρίσκω	τις	8	διαφορές!

 Πάσχα: Φύλλα εργασίας      
Δημοτικό
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 Πάσχα: Φύλλα εργασίας       Πάσχα: Φύλλα εργασίας            

Κάνω	τις	πράξεις	και	χρωματίζω	την	εικόνα.

2	x	5
3	x	3

2	x	3

4	x	2

13	-	10

12	-	7

22	-	20

14	-	7

16	-	12

δύο	=	πράσινο
τρία	=κίτρινο

τέσσερα	=πράσινο
πέντε	=	κόκκινο
έξι	=	πορτοκαλί
επτά	=	μπλε
οχτώ	=	ροζ

εννιά	=	πράσινο
δέκα	=	κίτρινο

Δημοτικό
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Στο	καλάθι	με	τα	αυγά	υπάρχει	ένας	κρυμμένος	δρόμος.
Ας	ξεκινήσουμε	και	ας	βγούμε	από	τον	λαβύρινθο	χωρίς	να	χαθούμε.

Δημοτικό

 Πάσχα: Φύλλα εργασίας      
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Ήρθε	η	ώρα,	ας	φτιάξουμε	μικρές	προτάσεις	με	τις	λέξεις	του	Πάσχα.

Δημοτικό

Πάσχα,	εκκλησία

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

βεγγαλικά,	λαμπάδα

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

σούβλα,	μαγειρίτσα

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

επιτάφιος,	περιφορά

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

αυγά,	αρνί

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

κερί,	Μεγάλη	Εβδομάδα

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

νηστεία,	πιστοί

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 Πάσχα: Φύλλα εργασίας       Πάσχα: Φύλλα εργασίας            
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Το	 Σπίτι των Παραμυθιών ανοίγει	 τις	
πόρτες	του	και	προσκαλεί	όσους	αγαπούν	
ή	 θέλουν	 να	 ανακαλύψουν	 την	 ελληνική	
και	παγκόσμια	προφορική	παράδοση.
Μύθοι,	 παραμύθια,	 θρύλοι,	 παραδόσεις	
του	 λαού	 μας	 και	 διαφορετικών	 λαών	
από	κάθε	γωνιά	της	γης,	συναντώνται	και	
περιμένουν	να	ακουστούν,	να	μοιραστούν,	
να	 διαδοθούν.	 Έχει	 στόχο	 την	 ανάδειξη	
της	άυλης	παγκόσμιας	πολιτισμικής	κλη-
ρονομιάς	και	των	μνημείων	του	λόγου.
Θεματικά	 καλλιτεχνικά	 εκθέματα	 γίνο-
νται	 αφορμή	 και	 έμπνευση	 για	 περιηγη-
τικές	αφηγήσεις	σε	ένα	χώρο	που	εκθέ-
τει,	 διερευνά,	 τεκμηριώνει,	 εκπαιδεύει,	

συνεργάζεται	 με	 την	 κοινότητα	 και	 αλ-
ληλεπιδρά.	 Αφήγηση	 και	 μουσική,	 οικο-
γενειακά	διαπολιτισμικά	εργαστήρια	και	
επιμορφωτικά	 σεμινάρια,	 εκπαιδευτικά	
προγράμματα	 για	 μικρούς	 και	 μεγάλους,	
συνυπάρχουν	 και	 αλληλοσυμπληρώνο-
νται	 με	 άξονα	 το	 παραμύθι.	 Βρίσκεται	
στην	 περιοχή	 της	 Ακρόπολης,	 διαθέτει	
χώρους	 270	 τ.μ.	 που	 περιλαμβάνουν	 αί-
θουσες	 δραστηριοτήτων	 και	 εκθέσεων	
καθώς	 και	 θεματική	 βιβλιοθήκη-ανα-
γνωστήριο	 με	 δυνατότητα	 χρήσης	 νέων	
τεχνολογιών.	Ο	χώρος	έχει	ξεκινήσει	τη	
λειτουργία	του	από	τον	Σεπτέμβριο	του	
2014.	

25η Μαρτίου - Ο Λάμπρος Κατσώνης και μια παραδοσιακή φορεσιά
Με	την	ιστορία	του	Λάμπρου	Κατσώνη	τα	παιδιά	ξεκινούν	το	ταξίδι	
τους	στην	ελληνική	παράδοση	και	με	προβολή	εικόνων	γνωρίζουν	
ποικίλες	 αντρικές	 και	 γυναικείες	 παραδοσιακές	φορεσιές	 και	 τα	
μυστικά	τους.	
Γιατί	το	φάριο	έχει	κόκκινο	χρώμα	και	ο	θύσανος	μαύρο;	Τι	σημαί-
νουν	τα	γυναικεία	φλουριά	και	το	κρητικό	σαρίκι;
	Τα	παιδιά	έχουν	τη	δυνατότητα	να	δημιουργήσουν,	κατασκευάζο-
ντας	κινούμενες	υφασμάτινες	φιγούρες	με	ποδιές	και	πόρπες,	μα-
ντήλια	και	ζωνάρια,	τσαρούχια	και	γιλέκα,	όπως	τους	αρέσουν.	

             ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΌΜΕΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται για νηπιαγωγεία και για δημοτι-
κά σχολεία. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις παραδόσεις διαφορετικών λαών, 
μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και διάφορα παιχνίδια. Τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα ποικίλουν.
Παρακάτω θα βρείτε δύο προτάσεις:

Το Σπίτι των Παραμυθιών
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Η ιστορία του βιβλίου
Το	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα	 ξεκινά	 με	 την	 αφήγηση	 παραμυθιού	 για	 έναν	 δράκο	
και	τρία	παλικάρια	που	για	να	μεταφέρουν	ένα	μήνυμα	το	έγραψαν	σε	μάρμαρο,	σε	
κερί,	σε	χαρτί	και	τελικά	στην	καρδιά.	Τα	παιδιά	γνωρίζουν	τα	μέρη	του	βιβλίου,	την	
ιστορία	του	και	τα	επαγγέλματα	που	χρειάζονται	για	να	φτάσει	το	βιβλίο	στα	χέρια	
μας.	Μέχρι	το	εκτυπωμένο	και	ηλεκτρονικό	βιβλίο,	γνωρίζουν	τη	«συνταγή»	χαρτιού	
των	Κινέζων,	 τις	δυσκολίες	των	χειρόγραφων	βιβλίων	και	τη	μεγάλη	αλλαγή	που	
έφερε	ο	Γουτεμβέργιος.
Παράλληλα	 με	 τη	 βιντεοπροβολή	
εικόνων,	 τα	 παιδιά	 ψηλαφίζουν	
κηρωμένη	 πινακίδα,	 πήλινη	 πλάκα,		
περγαμηνή	από	δέρμα	ζώου,	πάπυρο,	
βιβλίο	τυφλών	με	γραφή	braille.
Στο	 κατασκευαστικό	 μέρος,	 κάθε	
παιδί	 φτιάχνει	 το	 δικό	 του	 «βιβλίο	
με	την	ιστορία	του	βιβλίου»	και	έναν	
σελιδοδείκτη	εμπνευσμένο	από	τους	
ήρωες	του	παραμυθιού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η	επίσκεψη	στο	«Σπίτι	των	Παραμυθιών	 -	Το	Mουσείο	Aλλιώς»	διαρκεί	δύο	ώρες	
(120’)	και	περιλαμβάνει:	
• Εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	(90’)
• Ξενάγηση	στις	εκθέσεις	του	Μουσείου:	«Αδερφοί	Γκριμ»,	«Ο	κόσμος	του	Αισώπου»	

και		«Δράκοι	και	τέρατα	από	της	γης	τα	πέρατα»	(15’)
• Πρόγευμα	μαθητών	(Τα	παιδιά	μπορούν	να	φέρουν	μαζί	τους	το	πρόγευμά	τους	-	15’)
Κάθε	παιδί	παίρνει	μαζί	του	την	κατασκευή	που	δημιουργεί.	  
Κόστος	συμμετοχής:	6€	-	Τηλέφωνο:	210	4313332	-		Ε-mail:	folktaleshouse@gmail.com	 
Διεύθυνση:	Ιωσήφ	των	Ρογών	11,	Ακρόπολη,	Αθήνα	11743

    ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΌΜΕΣ

Το Σπίτι των Παραμυθιών
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