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ΑΝΟΙΞΗ



ΑΝΟΙΞΗ
Η ωραιότερη εποχή του χρόνου

Γειά σας παιδιά!

Η Άνοιξη έχει μπει για τα καλά!
Αποχαιρετούμε τον άστατο Μάρτη και ετοιμαζόμαστε 

για τον ηλιόλουστο Απρίλη!

Όλοι  οι άνθρωποι αγαπούν την Άνοιξη και αυτό οφείλεται 
σε πολλούς λόγους!



Αγαπούμε την Άνοιξη….

• Για το πρωινό κελάηδημα των πουλιών, που σηματοδοτεί την αρχή μίας όμορφης
ηλιόλουστης ημέρας! 

• Για τα υπέροχα αγριολούλουδα, μαργαρίτες και παπαρούνες που ξεφυτρώνουν 
παντού και ομορφαίνουν την πόλη μας!

• Για τις Κυριακάτικες λιακάδες που είναι ιδανικές για βόλτα!
• Για το βραδινό αεράκι που μοσχοβολάει από τα άνθη λεμονιάς και νοιώθουμε ότι 

πλησιάζει το καλοκαίρι! 
• Για το Πάσχα που εκτός από συγκίνηση για το θείο δράμα, μας δίνει και την 

ευκαιρία για ένα ταξιδάκι!
• Για τον όμορφο καιρό, που μας επιτρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα βαριά ρούχα 

και να φοράμε ότι θέλουμε!
• Για την Πρωτομαγιά, που είναι μέρα γιορτής της φύσης! 
• Για την  ημέρα που μεγαλώνει και μας φτιάχνει την διάθεσή, αφήνοντας πίσω τις 

μεγάλες νύχτες!
• Για τις φράουλες που έκαναν την εμφάνιση τους και φυσικά τα παγωτά που τα 

λατρεύουμε όλοι!
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Έχουν γραφτεί πολλά 
ποιήματα για να υμνήσουν 

την Άνοιξη.

Επιλέγουμε ένα ποίημα του 
Οδυσσέα Ελύτη, που 

θεωρούμε ότι μας προσφέρει 
πολλές εικόνες, μυρωδιές και 

όμορφα συναισθήματα 
για την υπέροχη αυτή    

εποχή!!!!

«Την Άνοιξη αν δεν την 
βρεις, την φτιάχνεις»

Οδυσσέας Ελύτης
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«Να θυμάσαι πως δεν μπορούν να καταργήσουν την Άνοιξη»
David Hockney



Ναι την φτιάχνεις.
Κάθε φορά από την αρχή.
Όλο και πιο ζωντανή.
Όλο και πιο ποτισμένη.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα χρώματα που 
σημαίνουν αρμονία.
Και με εκείνες τις λέξεις 
που δηλώνουν αρχή.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το φως, που 
μπορεί να σου δώσει 
Παράδεισο.
Και με εκείνα τα λουλούδια 
που μυρίζουν ζωή.
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« Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις» 



«          «Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις» 

Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το άρωμα της 
αθάνατης, Ελπίδας.
Και με εκείνη την Πίστη που 
θα σε κάνει να μην φοβηθείς.
Ναι την φτιάχνεις λοιπόν.
Με υλικά αγνά για την ψυχή σου.
Και με στιγμές απλές που 
χαρίζουν αιώνιες χαρές.
Και με ανθρώπους λιτούς και 
ευθείς.
Που σε ακούν στην σιωπή.
Και δεν έχουν ανάγκη τα λόγια 
για εξηγήσεις.
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«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις» 
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Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα όνειρα που θα 
σε γεμίσουν υποσχέσεις.
Και με εκείνα τα χαμόγελα 
που θα σου δείξουν πως 
πρέπει να ζεις.
Διότι, αν δεν κουβαλάς την 
Άνοιξη μέσα σου, πρέπει να 
μάθεις να την χτίζεις.
Από το χειρότερο σκοτάδι στο 
πιο λαμπερό φως.
Μην την αφήσεις ποτέ να 
φύγει.
Διότι, όσο πιο δυνατά 
μπαίνει αυτή, τόσο πιο 
εύκολα διώχνει τους χειμώνες 
από την καρδιά σου.



«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις» 

Να την αγαπάς την Άνοιξη.
Όχι μόνο για τα όμορφα και 
τα ανάλαφρα ρούχα που 
φοράς.
Μήτε για τους καταγάλανους 
ουρανούς που σου δωρίζει.
Αλλά για την Αναγέννηση 
που σε κάνει να ζεις.
Εκείνον τον γλυκό αέρα που 
δροσίζει την ψυχή σου.
Και εκείνον τον ήλιο που σου 
χαρίζει ζεστασιά.

Οδυσσέας Ελύτης
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Πρωτομαγιά!!!

Η Πρωτομαγιά είναι μία                   
σημαντική ημέρα,                  

γιορτάζει η φύση και φτιάχνουμε 
παραδοσιακά το πρωτομαγιάτικο 

στεφάνι.
Χρησιμοποιούμε λουλούδια που θα 

βρούμε στον κήπο μας ή                    
στην φύση και με το στεφάνι 

στολίζουμε την πόρτα του 
σπιτιού μας!

Η Πρωτομαγιά είναι όμως μία 
σημαντική μέρα και για                    

άλλο λόγο.

Πριν από πολλά χρόνια 
κάποιοι  εργάτες διαμαρτυρήθηκαν 
και αγωνίστηκαν για το δικαίωμα 

τους να δουλεύουν λιγότερες                      
ώρες την ημέρα,                                         

έτσι ώστε να μπορούν να έχουν 
ελεύθερο  χρόνο για την        

οικογένειά τους. 
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Πρωτομαγιά, φτιάχνουμε στεφάνι….



Κυριακή 9 Μαΐου
Γιορτή της μητέρας!

Η μητέρα, η μαμά, η μανούλα, 
είναι  το προσώπου που μας φροντίζει 

και μας νοιάζεται!

Φτιάξτε μία όμορφη κάρτα για την 
μαμά σας…θα το χαρεί πολύ!
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9 Μαΐου, η γιορτή της μητέρας…..



Παίζουμε!!!!

Μπορείτε να διασκεδάσετε  με 
το παρακάτω puzlle!

Είναι ένα πολύ όμορφο  έργο   
του Claude Monet « Ο κήπος 
του καλλιτέχνη στο Ζιβέρνι»

Κάνετε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7893

Μπορείτε να επιλέξετε εσείς το επίπεδο 
δυσκολίας του παιχνιδιού!!!
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ• Vαn Gogh, «Apricot Trees In 
Blossom»

• Claude  Monet, «Η Madame
Monet και ο γιος της ή Γυναίκα με 
ομπρέλλα» 

• David Hockney, «Να  θυμάσαι πως 
δεν μπορούν να καταργήσουν την 
άνοιξη»

• Gustav Klimt, «Κήπος σε αγρό με 
ηλιοπτρόπια»

• Henri Manguin, «Αμυγδαλιές σε 
ανθοφορία» 

• Claude Monet«Ο κήπος του 
καλλιτέχνη στο Ζινερβί»

• Andy Warhol, Λουλούδια 

• Pablo Picasso, «Το μπουκέτο της 
ειρήνης»

• Gustav Klimt, Mother and Child 

• Σπύρος Βασιλείου, Πρωτομαγιά
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