
Η άνοιξη 

 

Η άνοιξη είναι πολύ ωραίο θέμα για να δουλέψετε με το παιδί σας 

εμπειρικά. Ο καιρός είναι ιδανικός για να βγείτε έξω να εξερευνήσετε, 

να μελετήσετε και να παρατηρήσετε τις αλλαγές της εποχής. 

Γλώσσα 

• Μπορείτε να βγείτε έξω στη φύση για να: 

o παρατηρήσετε τις αλλαγές του καιρού 

▪ τώρα έχει ήλιο και κάνει περισσότερο ζέστη 

▪ ο ουρανός είναι πιο καθαρός, είναι γαλάζιος, δεν έχει 

γκρίζα σύννεφα, είναι άσπρα τα σύννεφα 

▪ φοράμε πιο ελαφριά ρούχα/φοράμε ζακέτα/δε 

φοράμε σακάκι/μπορεί να βάλουμε και κοντομάνικη 

φανελίτσα 

• παρατηρήσετε τα λουλούδια που ανθίζουν και τη φύση 

o  να τα μυρίσετε, να τα περιγράψετε ως προς το χρώμα, το 

είδος, έχουν γύρη ,έρχονται οι μέλισσες,τι κάνουν οι 

μέλισσες, τα μέρη του λουλουδιού ( πέταλα, κοτσάνι, φύλλα) 

o κόψετε λουλούδια και βάλτε τα στο βάζο 

o παρατηρήστε αν υπάρχουν άλλα έντομα, πεταλούδες, 

μέλισσες 



o περιγράψτε τα χελιδόνια και ψάξτε να βρείτε  

χελιδονοφωλιές 

• Μπορείτε να τους ρωτήσετε 

o Τι ακούτε; 

o Τι μυρίζετε; 

o Τι βλέπετε; 

o Τι αγγίζετε; 

*Μπορείτε να ζωγραφίσετε τις ασθήσεις σε χαρτονάκι 

• Στη συνέχεια μπορείτε να βάλετε το παιδί σας να σας ζωγραφίσει 

τι είδε έξω και να σας το περιγράψει με δικά του λόγια 

• Φυτέψτε λουλούδια όπου τα παιδιά μπορούν να τα φροντίζουν 

καθημερινά 

• Μπορείτε να φτιάξετε μαγιάτικο στεφάνι με λουλούδια (την πρώτη 

μέρα του Μάη υπάρχει το έθιμο να φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι. 

Συμβολίζει την ομορφιά και τη δροσιά της άνοιξης. Κρεμώντας το στη πόρτα 

του σπιτού μας, φέρνουμε την ομορφιά της άνοιξης και στο σπίτι μας). 

• Μπορείτε να κάνετε τα ντουλάπια των παιδιών σας με τη βοήθειά 

τους 

• Να συγκρίνετε τον χειμώνα με την άνοιξη 



*Για τις πιο πάνω δραστηριότητες βοηθητικό θα ήταν να βγάζετε   

φωτογραφίες κατά τη διάρκεια για να μπορείτε να τις σχολιάζετε 

μετά ως επανάληψη. 

 Η επανάληψη είναι κλειδί τόσο για τη γλώσσα του παιδιού 

(αντιληπτικός και προφορικός λόγος) αλλά και τόσο για την μνήμη 

του. 

Παραμύθια 

• Μια μέλισσα με φύση 

• Νάντια η κάμπια 

• Μια πολύ πεινασμένη κάμπια 

Μαθηματικά: 

• Να κόψετε λουλούδια και να μετρήσετε τα πέταλά τους 

• Να μαζέψετε διάφορα φύλλα και να τα βάλετε σε σειρά 

ξεκινώντας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και το αντίθετο 

• Να χωρίσετε τα πέταλα των λουλουδιών αναλόγως του χρώματος 

 

 


