


Να τη, η άνοιξη προβάλλει
με χαρές κι αγάπες πάλι.
Γεια σου, λέλεκα λεβέντη,
π' έστησες στη στέγη γλέντι.
Γάμοι, κρόταλα κι αντάρα
με την Άνοιξη κουμπάρα.

Σήμερα το χελιδόνι
τη φωλίτσα τους τελειώνει
κι αύριο με τη χελιδόνα
θα φορέσουν αρραβώνα.

ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Παίζουνε βιολιά τ' αηδόνια
και κοτσύφια τα τρομπόνια.
Οι γαλιάντρες στα κλαρίνα,
στα κρουστά η βατραχίνα.
Κούκου! Ο κούκος το λαλεί!
μύριους γάμους ευλογεί.

Άνοιξη       Θ. Τρουπής

Ζωγράφισε τις εικόνες που σου φέρνει στο μυαλό το ποίημα



ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ  μόνο εικόνες , που αναφέρονται στο ποίημα

Να τη, η άνοιξη προβάλλει
με χαρές κι αγάπες πάλι.
Γεια σου, λέλεκα λεβέντη,
π' έστησες στη στέγη γλέντι.
Γάμοι, κρόταλα κι αντάρα
με την Άνοιξη κουμπάρα.

Σήμερα το χελιδόνι
τη φωλίτσα τους τελειώνει
κι αύριο με τη χελιδόνα
θα φορέσουν αρραβώνα.

Παίζουνε βιολιά τ' αηδόνια
και κοτσύφια τα τρομπόνια.
Οι γαλιάντρες στα κλαρίνα,
στα κρουστά η βατραχίνα.
Κούκου! Ο κούκος το λαλεί!
μύριους γάμους ευλογεί.

Άνοιξη       Θ. Τρουπής



Σήμερα την Πρωτομαγιά
που η φύση όλη γιορτάζει

εύχομαι όλη η ζωή
με Άνοιξη να μοιάζει!

ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ας φτιάξουμε τη δική μας μαντινάδα! Βρες λέξεις που τελειώνουν

σε –ια , ταίριαξε τες με την λέξη Πρωτομαγιά και έτοιμη η μαντινάδα!  

Πρωτομαγ - ιά



ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ζωγράφισε τις εικόνες που σου αρέσουν από το ποίημα
Δέξου, Μάη   Στέλιος Σπεράντσας

Η Άνοιξη, δροσιές γεμάτη,
καρτερεί μεσοκαμπής,

στ’  ανθισμένο της παλάτι
Μάη μου, για να μπεις.

Δέξου φούχτες τα λουλούδια
απ΄ την πλούσια ποδιά.

Δέξου, Μάη, γλυκά τραγούδια
κι από τα παιδιά.



Πρωτομαγιά  Διονύσιος Σολωμός

Του Μαϊού ροδοφαίνεται η μέρα
που ωραιότερη φύση ξυπνάει

και την κάνουν λαμπρά και γελάει
πρασινάδες, αχτίδες, νερά.

Άνθη κι άνθη βαστούνε στο χέρι
παιδιά κι άντρες, γυναίκες και γέροι
ασπροεντύματα, γέλια και κρότοι,
όλοι οι δρόμοι γιομάτοι χαρά.

Ναι, χαρείτε του χρόνου τη νιότη,
άνδρες, γέροι, γυναίκες παιδιά.

ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ζωγράφισε τις εικόνες που σου αρέσουν από το ποίημα



ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Κοίταξε τον παρακάτω πίνακα ζωγραφικής και ζωγράφισε τη δική 

σου Πρωτομαγιά.


