ΘΑ Σ’ΑΓΑΠΩ ΌΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ
Ένα πολύ ωραίο παραμύθι που μπορούμε να διαβάσουμε με αφορμή την γιορτή
της μητέρας είναι το παρακάτω:
«Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει»
https://www.slideshare.net/stamatiademogianni/ss-61684384
Αφού λοιπόν διαβάσουμε διαδικτυακά την ιστορία και παρατηρήσουμε τις
εικόνες μπορούμε να παίξουμε μαζί με το παιδιά το ακόλουθο σχετικό παιχνίδι
μνήμης:
• «Με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα στην ιστορία;».
Θα βρείτε το παιχνίδι στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://learningapps.org/display?v=p63h3sp4c20

ΔΩΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Πλησιάζοντας προς την γιορτή της μητέρας ένας δημιουργικός τρόπος ενασχόλησης
είναι η κατασκευή μιας ωραίας ανθοδέσμης για τη μανούλα! Η διαδικασία είναι απλή:
Σε ένα χαρτί ή χαρτόνι σχεδιάζουμε τη παλάμη του παιδιού 5 φορές (αν θέλουμε να
φτιάξουμε 5 λουλουδάκια). Στη συνέχεια κόβουμε στα περιγράμματα και
προτρέπουμε τα παιδιά να βάψουν τα χεράκια . Έπειτα τυλίγουμε τη κάθε παλάμη
γύρω από ένα σύρμα πίπας ή από ένα καλαμάκι και το κολλάμε με κολλητική ταινία.
Στο πάνω μέρος του σύρματος κολλάμε ένα κομμάτι κίτρινο σύρμα ή αν δεν έχουμε
λίγο βαμβάκι. Δένουμε όλα τα λουλουδάκια μας με μία όμορφη κορδέλα! Για τα πιο
μεγάλα παιδιά μπορείτε να δημιουργήσετε μια μικρή καρτούλα, να την δέσετε στην
κορδέλα και να τους προτείνετε να γράψουν με τη βοήθειά σας μια ευχή.
Χρόνια πολλά μαμά!!!

ΤΡΑΔΟΥΔΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τις μέρες αυτές που μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι είναι μια καλή ευκαιρία να
συζητήσουμε, να περάσουμε όμορφα και γιατί όχι να τραγουδήσουμε όλοι
μαζί!
Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν στους μεγάλους το τραγουδάκι : «Οικογένεια».
Μπορούμε να ζωγραφίσουμε προσωπάκια στα δάχτυλά μας, να κάνουμε
κινήσεις με αυτά και να αυτοσχεδιάσουμε όλοι μαζί τραγουδώντας.
-Που είναι ο μεγάλος , που είναι ο μεγάλος;
-Είμαι ‘δω, είμαι ‘δω
-Τι κάνεις φίλε
-Είμαι καλά
-Γεια σου τώρα
-Γεια σου τώρα
-Που είναι ο δείκτης, ……..
-Που είναι η οικογένεια, που είναι η οικογένεια;
-Είμαστε ‘δω, είμαστε ‘δω
-Τι κάνετε φίλοι
-Είμαστε καλά
-Γεια σας τώρα
-Γεια σας τώρα
(Βλέπε το βίντεο με την εκτέλεση της δραστηριότητας εδώ.)

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΓΛΥΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ!
Μια πολύ ευχάριστη ενασχόληση στο σπίτι για
μικρούς και μεγάλους είναι η ζαχαροπλαστική! Ας
φτιάξουμε, λοιπόν, ένα εύκολο, γρήγορο, υγιεινό
και πεντανόστιμο cheesecake.
Υλικά:
• 200 γραμμάρια μπισκότα της επιλογής σας
•100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο
•250 γραμμάρια γιαούρτι
•3 κουταλιές της σούπας μέλι
•φράουλες
•λίγη μαρμελάδα
Εκτέλεση:
▫Θρυμματίστε τα μπισκότα και προσθέστε το
βούτυρο
▫ Ανακατέψτε το γιαούρτι με το μέλι και απλώστε
πάνω από τα μπισκότα
▫ Κόψτε τις φράουλες και απλώστε από πάνω
▫ Προσθέστε λίγη μαρμελάδα (προαιρετικά)
Τοποθετήστε στο ψυγείο για δυο ώρες και…έτοιμο!

ΤΑ ΒΑΖΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Χρησιμοποιώντας βαζάκια διαφόρων μεγεθών, που όλοι έχουμε στη κουζίνα
μας, μπορείτε να παροτρύνετε τα παιδιά να τα τοποθετήσουν από το
μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα. Ένα εύκολο παιχνίδι για να κάνουμε
επανάληψη αντίθετες έννοιες όπως μεγάλο και μικρό.

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ
Με ένα φίλτρο του καφέ και πολύ φαντασία μπορούμε να δημιουργήσουμε
υπέροχες δακτυλόκουκλες και να παίξουμε τις δικές μας ιστορίες. Κόβουμε έναν
κύκλο για κεφάλι και σχεδιάζουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, έπειτα
κόβουμε 2 κυκλάκια στο κάτω μέρος του φίλτρου ώστε να χωράνε τα δάκτυλά
μας. Χρωματίζουμε το ρούχο της κούκλας (φίλτρο) , κολλάμε το κεφαλάκι και
είμαστε έτοιμοι για την παράστασή μας! Μπορείτε φτιάξετε κούκλες για όλα τα
μέλη της οικογένειας και να διαδραματίσετε διάφορα στιγμιότυπα από την ζωή
στο σπίτι.

ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΜΑ…
Ένα ευχάριστο παιχνίδι αντιστοίχησης που θα διασκεδάσει πολύ τα
παιδιά και θα εξασκήσει την παρατηρητικότητά τους!
Ξεκίνα το παιχνίδι πατώντας εδώ!

