
 

 

 

«Χρόνια πολλά μητέρα, μαμά, μανούλα!  

 

Δικό σου παιδί ξεχωριστό, μια ζωή θα σ' αγαπώ!» 

❤🧡💛💚💙💜 

Κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζεται η Γιορτή της 

Μητέρας. 

Η Μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού, μοναδική και 

αναντικατάστατη! 

Μάνα, Μητέρα Μαμά,  λέξεις γεμάτες αγάπη, γλυκύτητα και τρυφερότητα, για 

το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, για την πιο σημαντική ύπαρξη στη ζωή κάθε 

ανθρώπου. 

Έτσι, αυτή η Κυριακή θα αποτελέσει μια ευκαιρία να τη γιορτάσετε με τα παιδιά 

σας, φτιάχνοντας δημιουργικές κατασκευές, κάρτες, τραγουδώντας και 

χορεύοντας ρυθμικά μαζί τους.⭐🌟⭐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πιο κάτω σας παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για όμορφες, δημιουργικές 

κάρτες, φτιαγμένες με υλικά τα οποία λίγο ή πολύ έχουμε ήδη στο σπίτι μας, 

τις οποίες θα μπορείτε να στολίσετε στο σπίτι σας.⭐ 

 

 Φτιάχνω μια κάρτα ‘Ανθισμένο λουλούδι’ για τη Μητέρα:                

Αφήνουμε τα παιδιά να φτιάξουν όμορφα λουλούδια με το τύπωμα των 

χεριών τους👐🌺🌼🌻🌸 

 
 

 Γίνομαι μια πεταλούδα για τη μαμά μου:                                         

🦋 Με λίγο χαρτί, το αποτύπωμα των χεριών των παιδιών και μια 

μικρή φωτογραφία, μπορούμε να φτιάξουμε υπέροχες πεταλούδες για 

να βλέπουμε τα παιδιά μας στην κάρτα και να χαιρόμαστε.                             

Μια εύκολη κατασκευή που θα ευχαριστηθείτε να τη φτιάξετε μαζί 

τους. Μπορείτε να κόψετε ένα στρογγυλό κομμάτι χαρτί και στη 

συνέχεια ένα ακόμα για το σώμα της πεταλούδας και είστε έτοιμοι! 

 



 Φτιάχνω μια υπέροχη κάρτα λουλούδι: 

Κόβοντας ένα φύλλο χαρτί σε μικρές λωρίδες, μπορούμε να κάνουμε 

μια υπέροχη κατασκευή αναμνηστικής κάρτας. Βάζουμε αν θέλουμε τη 

φωτογραφία του παιδιού μας και εδώ.🌼 

 

 
 

 

 Φτιάχνω κάρτα με κολλητική και χάντρες:🟣🔴🟠🟡🟢 

 

 

 

 



           ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ🧶🧩🪁 

 

 Μενταγιόν με κουμπιά ή ανακυκλώσιμα υλικά:📿                                                 

Βοηθήστε τα παιδιά να κολλήσουν σε ένα καπάκι μαρμελάδας τα υλικά 

που βρήκατε και στη συνέχεια φορέστε το κολιέ που φτιάξατε μαζί, για 

να πάρουν τη χαρά της δημιουργίας! 

 

 

 

 



 Φτιάχνω τον δικό μου πίνακα ζωγραφικής με 

δαχτυλομπογιές:🎨☝️ 

 

 
 

 Παλαμοδημιουργίες:🖐🖐  

Με τις παλάμες των παιδιών μπορούμε να τυπώσουμε και να 

δημιουργήσουμε αναμνηστικά καδράκια σε καμβάδες, ύφασμα ή ακόμη 

και σε πετσέτα, αναγράφοντας και τη φετινή χρονολογία. 🖼🎨 

 

 



 

 

 

 



 Πίνακες αναφοράς για να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τα παιδιά 

την πολύτιμη σημασία της μητέρας στην καθημερινότητά μας:🖼 

 

 

 



 
 

 Μουσικοκινητικές δραστηριότητες για τη γιορτή της μητέρας:          

Αφού φτιάξετε τις κατασκευές σας και είδατε την αγάπη ζωγραφισμένη 

στο πρόσωπο των παιδιών σας, ρίξτε το στο χορό με ένα ψυχοκινητικό 

τραγούδι.                                                                                                                    

Στην πιο κάτω διεύθυνση θα βρείτε ένα υπέροχο μουσικοκινητικό 

αγγλικό τραγούδι, στο οποίο ακούγονται ρυθμικά μοτίβα, με παλαμάκια 

και με κινήσεις των χεριών τις οποίες μπορείτε να βοηθήσετε τα 

παιδιά να τις επαναλαμβάνουν/μιμούνται, καθώς τις 

παρακολουθούν.🎵🎶 
                                                                                                                                        

https://youtu.be/RQ-h6WCVm6Q 

 

https://youtu.be/RQ-h6WCVm6Q


 
 Τραγουδάκια για τη γιορτή της μητέρας που μπορείτε να ακούσετε 

καθώς φτιάχνετε μαζί τις κατασκευές σας:🎼🎼🎼 

https://youtu.be/_ypu_AeIFAc 

 

https://m.youtube.com/watch?v=gJsKksWYTtE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-niQYBRvkZA 

 

https://youtu.be/nUaCqp6RNxE 

https://youtu.be/_ypu_AeIFAc
https://m.youtube.com/watch?v=gJsKksWYTtE
https://www.youtube.com/watch?v=-niQYBRvkZA
https://youtu.be/nUaCqp6RNxE


 

 Παραμύθια για τη μαμά: 📚 

https://youtu.be/C5-_NvTuyXE 

 

https://youtu.be/-dkV4zWiGyM 

 

 

 Παιχνίδι φωνολογικής ενημερότητας: Δραστηριότητες- παιχνίδια 

για τη φωνούλα ‘Μμ’. Βάλε στο βάζο του Μμ τις μαργαρίτες που 

έχουν μέσα τους αντικείμενα από Μμ. 

https://youtu.be/C5-_NvTuyXE
https://youtu.be/-dkV4zWiGyM


 

 



 

 



 


